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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LE IS

DECRETOS

L   E   I    Nº    1 0. 9 1 3, de 06/03/2012
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.940.000,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 05

de março de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 015/2012, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.940.000,00

(três milhões, novecentos e quarenta mil reais ), assim discriminado:
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100761.031 – Construção, Reforma, Ampliações em Escolas e Revit. Nos Prédios da SME
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 31149                               R$  3.940.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43,

§ 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31149 no Valor de R$ 3.940.000,00
Art. 3º -  Ficam  incluídas as seguintes  metas  para  o Exercício Financeiro  de  2012, no Anexo I, da Lei nº 10.645, de

28/07/2011 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 10.100 de 16/12/2009 – PPA – Plano Plurianual.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 06 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 0076 – ACESSO MANUTENÇÃO E QUALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.031
Construção,Reforma,Ampliações em
Escolas e Revit. Nos Prédios da Sme Serviço

Mantido
01 3.940.000,00

D E C R E T O    5. 8 8 9, de 05/03/2012
Declara de utilidade pública. Para fins de servidão administrativa, cada uma das áreas abaixo discriminadas e dá outras

providências, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o

disposto no Art. 71, incisos IX e X da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o protocolado n° 0620277/2012,
D E C R E T A

Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, com fulcro no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho
de 1941, e no Art. 71, incisos IX e X da Lei Orgânica deste Município:

I. Área: 90,00m²
Proprietário: Raquel Maria de Andrade Monteiro, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 4 (quatro), da quadra 20 (vinte), situado na Vila São Francisco, de frente para a Rua Carlos

de Carvalho, indicação cadastral nº 09.5.35.53.0370.000, com a área total de 462,00m²,  conforme consta da matrícula nº 1.863
do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 90,00m² (noventa metros quadrados),
destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de Partida estabelecido na estação E04, situada na divisa com o Lote nº 03, distante 32,00 metros da Rua Carlos
de Carvalho, segue com a azimute de 218°56’10'’, medindo 13,00m pela área do lote nº 04, até a estação E05, confrontando
no lado direito com a área do lote nº 04 e ao lado esquerdo com o Lote nº 14, da estação E05, segue com a azimute de 308°56’10'’,
medindo 32,00m pela área do Lote nº 04, até a estação E06, distante 13,00 metros do lote nº 03, situada na divisa com a Rua
Carlos de Carvalho, confrontando no lado direito com a área do Lote nº 04 e ao lado esquerdo com o Lote nº 05.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
II. Área: 2,00m²
Proprietário: Jair Inglês de Jesus, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 7 (sete), quadra nº 88 (oitenta e oito), situado no Jardim Paraíso, Bairro de Uvaranas, de

frente para a Rua nº 22, com 525m², conforme consta da matrícula nº 13.202 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa (PR), uma de área de 2,00m² (dois metros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto
sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de Partida estabelecido na estação E08, distante 30,50 metros da Rua 22, situada na divisa com o lote nº 09, segue
com a azimute de 207°46’30'’ medindo 1,00m pela área do Lote nº 07, até a estação E09, distante 30,50 metros da Rua 22,
situada na área do Lote nº 07, confrontando ambos os lados com a área do lote nº 07.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
III. Área: 959,88m²
Proprietário: CESCAGE – Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, ou a quem de direito pertencer.
Situação: Na área de terreno denominada A, situada anexa a Vila Coronel Cláudio e Vila Princesa dos Campos, Bairro

Uvaranas, com área de 318.831m²48dm², número de indicação cadastral 08.6.39.16.4188.000, localizado no lado impar da Rua
Adalberto Carvalho de Araújo, conforme consta da matrícula nº 37.701 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta
Grossa (PR), uma área de 959,88m² (novecentos e cinquenta e nove metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados),
destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação A, situada no alinhamento predial da Rua Bituruna, distante 57,29m do
alinhamento predial da Rua Manoel Marques;

- Da estação A, AZ 138°55’41'’, mediu-se 23,63m pela área A até o PV23;
- Do PV23, AZ 148°06’41'’, mediu-se 15,00m pela área A até o PV22;
- Do PV22, AZ 144°26’41'’, mediu-se 156,50m pela área A até o PV21;
- Do PV21, AZ 158°40’41'’, mediu-se 70,00m pela área A até o PV20;
- Do PV20. AZ 176°07’41'’, mediu-se 25,30m pela área A até a estação B;
- Do PV17, AZ 122°48’41', mediu-se 15,00 pela área A até o PV16;
- Do PV16, AZ 186°36’41'’, mediu-se 57,50m pela área A até o PV15;
- Do PV15, AZ 170°06’41'’, mediu-se 65,00m pela área A até o PV14;
- Do PV14, AZ 181°08’41'’, mediu-se 17,47m pela área A até a estação C
- Do PV22, anteriormente descrito, AZ 231°12’41'’, mediu-se 11,00m pela área A até o PV22K;
- Do PV22K, AZ 289°33’41'’, mediu-se 23,54m pela área A até a estação D;
– Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.
IV. Área: 70,18m²
Proprietário: Pedro Augustho Biasuz Block , ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 8 (oito), da quadra 77 (setenta e sete), de forma retangular, indicação cadastral n° 08-6-

47-74-0350-000, situado na Vila Coronel Cláudio,  Bairro de Uvaranas, de frente para a Rua Horácio Droppa, com a área total
de 490m²,  conforme consta da matrícula nº 28.724 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma
área de 70,18m² (setenta metros quadrados e dezoito decímetros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede coletora
de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação A, situada no alinhamento predial da Rua Horácio Droppa, distante 12,93m
da interseção com a Rua Theófilo Cunha;.

- Da estação A, AZ 57°57’14'’, mediu-se 21,52m pelo lote 08, até o PV29;
- Do PV29, AZ 53°30’50'’, mediu-se 13,57m pelo lote 08, até a estação B, situada na divisa entre os lotes 08 e 09;
- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
V. Área: 92,38m²
Proprietário: Rodolpho Guimarães Osternack, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 8 (oito), da quadra 101 (cento e um), de forma triangular,  situado na Vila Coronel Cláudio,

com a área total de 765m²,  conforme consta da transcrição nº 30.779, L. 3-AD, do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa (PR), uma área de 92,38m² (noventa e dois metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados), destinada
a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação A situada no alinhamento predial da Rua Wenceslau Braz, distante 67,11m da
interseção com a Rua Dario Veloso;

- Da estação A, AZ 154°21’35'’, mediu-se 46,19m pelo lote 08, até a estação B, situada na divisa entre os lotes 08 e 04;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
VI. Área: 30,80m²
Proprietário: Lauro Guimarães Osternack, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 4 (quatro), da quadra 101 (cento e um), de forma triangular, situado na Vila Coronel Cláudio,

com a área total de 855m²,  conforme consta da transcrição nº 30.769, L. 3-AD, do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa (PR), uma de área de 30,80m² (trinta metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), destinada a faixa de
servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação B, situada na divisa entre os lotes 08 e 04, distante 8,70m da divisa com o lote 09;
- Da estação B, AZ154°21’35'’, mediu-se 15,40m pelo lote 04, até a estação C, situada na divisa entre os lotes 04 e 05;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 de largura.
VII. Área: 33,46m²
Proprietário: Marlene Osternack Correa, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 5 (cinco), da quadra 101 (cento e um), de forma trapezoidal, situado na Vila Coronel Cláudio,

com a área total de 859m²,  conforme consta da transcrição nº 30.503, L. 3-AC, do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa (PR), uma área de 33,46m² (trinta e três metros quadrados, quarenta e seis decímetros quadrados), destinada
a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação C, situada na divisa entre os lotes 04 e 05, distante 53,23m do alinhamento
predial da Rua Dario Veloso;

- Da estação C, AZ 154°21’35'’, mediu-se 11,53m pelo lote 05, até o PV07;
- Do PV07, AZ 184°58’35'’, mediu-se 5,20m pelo lote 05, até a estação D, situada na divisa entre os lotes 05 e 06;
- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
VIII. Área: 41,46m²
Proprietário: Lauro Guimarães Osternack, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 6 (seis), da quadra 101 (cento e um), de forma trapezoidal, situado na Vila Coronel Cláudio,

com a área total de 784m²,  conforme consta da transcrição nº 30.769, L. 3-AD, do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa (PR), uma área de 41,46m² (quarenta e um metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados),
destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação D, situada na divisa entre os lotes 05 e 06, distante 47,04m do alinhamento
predial da Rua Dario Veloso;

- Da estação D, AZ 184°58’35'’, mediu-se 20,73m pelo lote 06, até a estação E, situada na divisa entre os lotes 06 e 07;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
IX. Área: 70,70m²
Proprietário: João Carlos Glapinski, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 7 (sete), da quadra 101 (cento e um), de forma irregular, quadrante S-E, indicação cadastral

n° 08-6-55-76-0249-000, situado na Vila Coronel Cláudio, Bairro de Uvaranas, de frente para a Rua Dario Veloso, com a área
total de 924m², constante da matrícula nº 27.651 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma
área de 70,70m² (setenta metros quadrados e setenta decímetros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede coletora
de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E, situada na divisa entre os lotes 06 e 07, distante 30,48m do alinhamento
predial da Rua Dario Veloso;

- Da estação E, AZ 184°58’35'’, mediu-se 35,35m pelo lote 07, até a estação F, situada no alinhamento predial da Rua Dario
Veloso;

- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
X. Área: 116,58m²
Proprietário: Márcio José Moura Cardoso, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 11 (onze), da quadra 99 (noventa e nove), indicação cadastral n° 08-6-47-05-0241-000,

situado na Vila Coronel Cláudio, Bairro de Uvaranas, com a área total de 1.900m²,  constante da matrícula nº 27.780 do 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa  (PR), uma área de 116,58m² (cento e dezesseis metros quadrados e
cinquenta e oito decímetros quatro metros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com
a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação A, situada no alinhamento predial da Rua Wenceslau Braz, distante 77,91m
da interseção com a Rua Dario Veloso;

- Da estação A, AZ 353°41’46'’ mediu-se 45,13m pelo lote 11, até o PV10;
- Do PV10, AZ 10°20’19'’, mediu-se 13,16m pelo lote 11, até a estação B, situada no alinhamento predial da Rua Humberto

de Campos;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
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XI. Área: 43,80m²
Proprietário: Eliete Curi de Moraes Forjaz, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 2 (dois), da quadra 100 (cem), de forma triangular,  situado na Vila Coronel Cláudio, com

a área total de 990m²,  conforme consta da transcrição 30.786, L. 3-AD, do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta
Grossa (PR), uma área de 43,80m² (quarenta e três metros quadrados, e oitenta decímetros quadrados), destinada a faixa de
servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação C, situada no alinhamento predial da Rua Humberto de Campos, distante
52,28m da interseção com a Rua Dr. José de Azevedo Macedo;

- Da estação C, AZ 10°32’03'’, mediu-se 12,02 pelo lote 02, até o PV11;
- Do PV11, AZ 93°55’19'’, mediu-se 9,88m pelo lote 2, até a estação D;
- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
XII. Área: 28,16m²
Proprietário: Rodolpho Guimarães Osternack, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 10 (dez), da quadra 77 (setenta e sete), de forma retangular, situado na Vila Coronel

Cláudio, com a área total de 784m²,  conforme consta da transcrição nº 30.779, L. 3-AD do 2° Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 28,16m² (vinte e oito metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados),
destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação C, situada na divisa entre os lotes 09 e 10, distante 8,96m do alinhamento
predial da Rua Theófilo Cunha;

- Da estação C, AZ 53°30’50'’, mediu-se 14,08m pelo lote 10, até a estação D, situada na divisa entre os lotes 10 e 11;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
XIII. Área: 28,22m²
Proprietário: Anna Roza Osternack Postiglioni, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 9 (nove), da quadra 77 (setenta e sete), de forma retangular, indicação cadastral n°

08.6.47.74.0301.000, situado na Vila Coronel Cláudio, Bairro Uvaranas, de frente para a Rua Teofilo Cunha, com a área total
de 784m²,  constante da transcrição nº 30.782, L. 3-AD do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR),
uma área de 28,22m² (vinte e oito metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede
coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação B, situada na divisa entre os lotes 08 e 09, distante 9,64m do alinhamento predial
da Rua Theófilo Cunha;

- Da estação B, AZ 53°30’50'’, mediu-se 14,11m pelo lote 09, até a estação C, situada na divisa entre os lotes 09 e 10;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
XIV. Área: 28,22m²
Proprietário: Jair Machado, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 11 (onze), da quadra 77 (setenta e sete), indicação cadastral nº 08-6-47-74-0273-000,

situado na Vila Coronel Cláudio, Bairro de Uvaranas, de frente para a Rua Teófilo Cunha, com a área total de 784m², conforme
consta da matrícula nº 28.709 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 28,22m² (vinte
e oito metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados), destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário,
com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação D, situada na divisa entre os lotes 10 e 11, distante 8,32m do alinhamento
predial da Rua Theófilo Cunha;

- Da estação D, AZ 53°30’50'’, mediu-se 12,66m pelo lote 11, até o CI.
- Do CI, AZ 22°47’14'’, mediu-se 1,45m pelo lote 11, até a estação E, situada na divisa entre os lotes 11 e 12
- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
XV. Área: 37,66m²
Proprietário: Lauro Guimarães Osternack, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno n° 12 (doze), da quadra 77 (setenta e sete), de forma retangular, situado na Vila Coronel

Cláudio, com a área total de 490m², conforme consta da transcrição nº 30.769 L. 3AD do 2° Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 37,66m² (trinta e sete metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados),
destinada a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E, situada na divisa entre os lotes 11 e  12, distante 7,39m do alinhamento
predial da Rua Theófilo Cunha;

- Da estação E, AZ 66°12’23'’, mediu-se 18,83m pelo lote 12, até o PV28;
- O azimute acima descrito refere-se ao norte magnético e define o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
Art. 2º. As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se à instituição de servidão administrativa ou judicial de Rede

Coletora de Esgoto no Município de Ponta Grossa – PR.
Art. 3º. Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou

extrajudiciais necessários para a efetivação das instituições administrativas nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma
da legislação vigente.

Art. 4º. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento
do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de
reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos.

Art. 5º. O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos
que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas,
usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º. A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a
que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º. O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará
por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 05 de março de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N°  5. 8 9 0, de 05/03/2012
Declara de utilidade pública, para fins de servidão administrativa, cada uma das áreas abaixo discriminadas e dá outras

providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o

disposto no Art. 71, incisos IX e X da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o protocolo n° 0620280/2012,
D E C R E T A

Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, em favor da Companhia
de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, com fulcro no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho
de 1941, e no Art. 71, incisos IX e X da Lei Orgânica deste Município:

I. Área: 34,00m²
Proprietário: Adilson Fincatto Pivetta, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno denominado A, da quadra 19, situado no Jardim Barreto, Bairro Olarias, de frente para a Rua

nº 10, inscrição cadastral nº 14-2-07-78-0380-000, com a área total de 5.460m², conforme consta da matrícula nº 14.323 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados), destinada
a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E05, situada na divisa com o Lote nºA/2, segue com a azimute de 270°00’00'’,
medindo 17,00m pela área do Lote nº A/1, até a estação E06, situada na divisa com a Rua Nelson P. Dias Junior (antiga Rua
4), confrontando ao lado direito com o Lote nº A/6 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº A/1.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
II. Área: 30,00m²
Proprietário: Adilson Fincatto Pivetta, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno denominado A, da quadra 19, situado no Jardim Barreto, Bairro Olarias, de frente para a Rua

nº 10, inscrição cadastral nº 14-2-07-78-0380-000, com a área total de 5.460m², conforme consta da matrícula nº 14.323 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 30,00m² (trinta  metros quadrados), destinada a faixa
de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E04, situada na divisa com o Lote nº A/3, segue com a azimute de 270°00’00'’,
medindo 15,00m pela área do Lote nº A/2, até a estação E05, situada na divisa com o Lote nº A/1, confrontando ao lado direito
com o Lote nº A/6 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº A/2.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
III. Área: 28,00m²
Proprietário: Adilson Fincatto Pivetta, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno denominado A, da quadra 19, situado no Jardim Barreto, Bairro Olarias, de frente para a Rua

nº 10, inscrição cadastral nº 14-2-07-78-0380-000, com a área total de 5.460m², conforme consta da matrícula nº 14.323 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 28,00m² (vinte e oito metros quadrados), destinada a
faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E03, situada na divisa com o Lote nº A/4, segue com a azimute de 270°00’00'’,
medindo 14,00m pela área do Lote nº A/3, até a estação E04, situada na divisa com o Lote nº A/2, confrontando ao lado direito
com os Lotes nº A/6 e A/7 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº A/3.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
IV. Área: 30,00m²
Proprietário: Adilson Fincatto Pivetta, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno denominado A, da quadra 19, situado no Jardim Barreto, Bairro Olarias, de frente para a Rua

nº 10, inscrição cadastral nº 14-2-07-78-0380-000, com a área total de 5.460m², conforme consta da matrícula nº 14.323 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 30,00m² (trinta metros quadrados), destinada a faixa
de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E02, situada na divisa com o Lote nº A/5, segue com a azimute de 270°00’00'’,
medindo 15,00m pela área do Lote nº A/4, até a estação E03, situada na divisa com o Lote nº A/3, confrontando ao lado direito
com o Lote nº A/7 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº A/4.

- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
V. Área: 34,00m²
Proprietário: Adilson Fincatto Pivetta, ou a quem de direito pertencer.
Situação: No lote de terreno denominado A, da quadra 19, situado no Jardim Barreto, Bairro Olarias, de frente para a Rua

nº 10, inscrição cadastral nº 14-2-07-78-0380-000, com a área total de 5.460m², conforme consta da matrícula nº 14.323 2° Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa (PR), uma área de 34,00m² (trinta e quatro metros quadrados), destinada
a faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, com a seguinte descrição:

- Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com a Rua Hercílio A.  Rosa (Ant. Rua 3), segue com
a azimute de 270°00’00'’, medindo 17,00m pela área do Lote nº A/5, até a estação E02, situada na divisa com o Lote nº A/4,

confrontando ao lado direito com os Lote nº A/7 e ao lado esquerdo com a área do Lote nº A/5.
- Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e definem o eixo de uma faixa de 2,00 metros de largura.
Art. 2º. As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se à instituição de servidão administrativa ou judicial de Rede

Coletora de Esgoto no Município de Ponta Grossa – PR.
Art. 3º. Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais ou

extrajudiciais necessários para a efetivação das instituições administrativas nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma
da legislação vigente.

Art. 4º. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento
do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de
reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos.

Art. 5º. O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro da referida área, de quaisquer atos
que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas,
usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º. A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a
que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º. O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará
por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 05 de março de 2012.

 PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  5. 8 9 1, de 05/03/2012
Altera o Decreto n° 5882/2012, que dispõe sobre a extinção de cargos em comissão, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica incluído no inciso X, do Artigo 1° do Decreto n° 5882/2012, o seguinte cargo em comissão:
Quantidade Cargo Nível
1 Assessor de Projetos Técnicos CC 10
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 05 de março de 2012.

 PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N°  5. 8 9 2, de 06/03/2012
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.940.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

10.913, de 06/03/2012,
D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.940.000,00 (três
milhões, novecentos e quarenta mil reais), assim discriminado:

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100761.031 – Construção, Reforma, Ampliações em Escolas e Revit. Nos Prédios da SME
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 31149       R$  3.940.000,00
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43,

§ 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, será utilizado:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31149 no Valor de R$ 3.940.000,00
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 06 de março de 2012.

 PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão  na Forma Eletrônica  nº 47/2012

Data: 20/03/2012
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes e Derivados) para atendimento da alimentação escolar aos alunos da

educação básica no Programa  Nacional de Alimentação Escolar para o 1º Semestre de 2012.
Valor máximo: R$ 1.139.350,00 (um milhão, cento e trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária:

090212361205289339032 - 090112365205285339032
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 18:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1405 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 06 de Março de 2012.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica – REGISTRO DE PREÇOS nº 056/2012

Data: 20/03/2012
Horário: 08:30 horas
Objeto: Aquisição de Material de Construção, para atender as necessidades de diversas Secretarias da Administração

Municipal.
Valor máximo: R$ 5.427.469,51 (Cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos sessenta e nove reais e

cinquenta e um centavos).
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 06 de março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 40/2012

Objeto e finalidade: Aquisição de medicamentos para atender determinação do Ministerio Público, conforme o disposto do
protocolado 0240090/2012.

L I C I TA Ç Õ E S

Con tratado: FARMÁCIA BEM VIVER LTDA-ME

FARMA FONE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

FARMA LINE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Quantidade do
Item

Unidade Descrição do Item

2,00 CX Anastrozol 1mg

5,00 CX Dapakene 300mg, caixa com 25 comprimidos

4,00 CX Lorax 2mg ( ou genér ico) cx com 30cp

2,00 CX Nitrendipina 20mg comprimidos

6,00 CX Quetiapina, fumarato - 100mg comprimidos

2,00 CX Somalgin cardio 100mg

18,00 CX Tegretol CR 400 mg

2,00 CX Zétia 10mg, cx com 30 comprimidos

2,00 CX Lisinopril 20 mg + hidroclorotiazida 12,5,g c/ 30 cpr

2,00 CX Olanzapina 10mg comprimidos

3,00 FRC Seretide 25+125 mcg spray

2,00 CX Sinvastatina 40mg (gener ico) comprimidos

3,00 CX Ticlopidina 250 mg c/ 20 cpr

4,00 CX Diltiazem 60mg

6,00 CX Disgren 300mg (ou genérico) caixa com 20 comprimidos

6,00 CX Insulina Novolin N Penfil l 3ml (NPH) 100 cx com 5 refis de 3ml

30,00 CX Baclofeno 10mg caixa com 20 cp

9,00 CX Oxcarbamazepina 600mg

4,00 CX Vastarel MR 35mg c/ 30 cpr

2,00 FRC Xalatan col

Valor: R$ 3.734,31 ( três mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos )

Prazo: 02 meses

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto
3525 339032030000 SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
MAT.DE SAÚDE PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93-06/03/12 - EDSON ALVES - Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2012

Objeto e finalidade: Aquisição de medicamentos para uso da SMS, conforme o disposto do protocolado 0090115/2012.

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93-06/03/12 - EDSON ALVES - Secretário Municipal de Saúde

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  n º 039/2012
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a realização de Oficina Culinária e preparação do lanche para os pacientes

usuários do serviço do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD), lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
VENCEDOR: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
Valor Total: R$8.253,98
Pregoeiro: Josiane Freitas Gonçalves
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL n º  020/2012
OBJETO: Aquisição de Material de Construção (Tintas), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação

- SME.
VENCEDOR: Distribuidora de Tintas Líder Ltda.
LOTE 01 – Valor Total R$ 92.700,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

Con tratado: METACRILL DIST.DE PRODUTOS PARA SAUDE 2006 LTDA

Quantidade do
Item

Unidad e Descrição do Item

20,00 UND Ampolas de 10ml de metacri lato/alquilamida (PMMA)-esfera de polimeti lmetacri lato com diâmetros entre 30 e 50
micra em geral (CGHM) na concentração de 30%, via de adminis tração injetável (gel injetável, desenvolvido para
promover a cor reção definitiva de rugas, depressões e outros defeitos da pele em diversas partes do
corpo.Produto biocompatível, sem componente animal, sendo um preenchedor permanente que produz
resultados imediatos e prolongados).

Valor: R$ 7.800,00 ( sete mil e oitocentos reais )

Prazo: 15 dias

Cód. Reduzido Dot. Orçamen tário Secretaria Produto
4392 339032030000 SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE
MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 15 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:  07/03/2012 até     07/03/2013 
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA 43 3554 6426   

E-mail  willian_odonto@hotmail.com/administrativo@biologicadistribuidora.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
107 100.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, 

descartável e estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples 
ou luer lock, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada 
de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32. /SAFETY JET 

0,55

108 108.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, 
descartável e estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples 
ou luer lock, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada 
de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32.  /SAFETY JET 

0,62

109 140.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, 
descartável e estéril , capacidade de 10 ml, bico central simples 
ou luer lock, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada 
de 1 em 1ml. Sem agulha , com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32.  /SAFETY JET 

0,74

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 16 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013      

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

10840 
CBS - Médico Científica Comércio e Representação 
Ltda 

11 3347 2700  

E-mail  tais@cbsmed.com.br 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
13 120 UND Agulha descartável anestésica epidural Agulha descartável de 

anestesia peridural 17 G x 3 ½ estéril apirogênica para 
anestesia peridural. Com  bisel tipo "Tuony" com ponta curva e 
calcanhar cego.Cânula de marcada em cm;  Canhão Luer-Lok, 
com visor translúcido e internamente cônico.  Reduz o risco de 
punção acidental da duramáter devido ao bisel de ponta curva, 
permite correto posicionamento e previne a possibilidade de 
seccionar o cateter epidural;  Proporciona perfeito 
conhecimento da profundidade de inserção;  Garante conexão 
segura e facilita a inserção do cateter.  / BD TUCHY 

13,61

14 120 UND Agulha descartável anestésica epidural Agulha descartável de 
anestesia peridural 18 G x 3 ½ estéril apirogênica para 
anestesia peridural. Com  bisel tipo "Tuony" com ponta curva e 
calcanhar cego. Cânula de marcada em cm;  Canhão Luer-Lok, 
com visor translúcido e internamente cônico.  Reduz o risco de 
punção acidental da duramáter devido ao bisel de ponta curva, 
permite correto posicionamento e previne a possibilidade de 
seccionar o cateter epidural;  Proporciona perfeito 
conhecimento da profundidade de inserção;  Garante conexão 
segura e facilita a inserção do cateter.  / BD TUCHY 

13,46

15 83.868 UND Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 1,80m em 
repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm², com 
peso de no mínimo 20 gramas por unidade, confeccionada em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência 
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. De acordo com as  especificações da NRB 
14.056.  / BD TUCHY 

0,35

16 79.572 UND Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 1,80m em 
repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm², com 
peso de no mínimo 32 gramas por unidade, confeccionada em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência 
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. De acordo com as  especificações da NRB 
14.056.  / BD TUCHY 

0,69

17 58.644 UND Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 1,80m em 
repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm², com 
peso de no mínimo 42 gramas por unidade, confeccionada em 

0,71

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência 
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. De acordo com as  especificações da NRB 
14.056.  / BD TUCHY 

18 45.264 UND Atadura de crepom medindo 6 cm de largura por 1,80m em 
repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm², com 
peso de no mínimo 13 gramas por unidade, confeccionada em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência 
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. De acordo com as  especificações da NRB 
14.056.  / BD TUCHY 

0,23

19 28.000 UND Atadura de crepom medindo 8 cm de largura por 1,80m em 
repouso de comprimento com densidade de 13 fios/cm², com 
peso de no mínimo 17 gramas por unidade, confeccionada em 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo 
bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência 
uniforme, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, 
impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que 
possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas 
individualmente. De acordo com as  especificações da NRB 
14.056.  / BD TUCHY 

0,30

29 15.250 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 22 G, 
siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco. Agulha de aço inox com bisel curto, 
trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5),  cor 
azul, conector luer.  BD ANGIOCATH 

0,66

114 865 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico , sem 
válvula, estéril nº 4 /CPL 0,29

115 20.000 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico , sem 
válvula, estéril nº 6 /CPL 0,29

116 965 UND Sonda de aspiração traqueal descartável PVC, atóxico, sem 
válvula,  estéril nº 18 /CPL 0,48

143 2.200 UND Termômetro clínico, embalagem plástica, digital, 32 a 42 Graus 
Celcius, display com números grandes, uso retal, axilar e oral, 
função autodesliga. / TERMOMED   

9,00

147 120 RL Tubo cirúrgico de látex 100% natural nº 203. Indicado para 
laboratórios e uso em hospitais. Resistente a tração e ação de 
produtos  químicos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro 
interno de 6,0 mm e diâmetro externo de 10,0 mm. Rolo de 15 
metros./LEMGRUBER 

29,00

148 144 RL Tubo em silicone nº 203 Diâmetro interno 6mm e externo 
10mm, translúcido, antialérgico , atóxico biocompatível, 
reesterilizável por diversas vezes em autoclave ou óxido de 
etileno, antiaderente e hidrofóbico. Estável entre  temperatura 
de - 60º C a + 250ºC, utilizável em drenagem sucção de 
aspirador cirúrgico. Rolo com 15 metros./TAYLOR 

58,92

continua...

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e  
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 17 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013  
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

10304 
CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

 43 3024 4600   

E-mail  cirurgicalondrina@gmail.com 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
3 12 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo B 204 - nº14. 

Pacote com 12 unidades.  /PROCARE 10,00

4 12 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo G 212 - nº13. 
Pacote  com 12 unidades.  /PROCARE 10,00

5 12 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo G 212 nº 10. 
Pacote com 12 unidades.  Apresentar amostra 10,00

6 12 PCT Agulha de sutura cilíndrica ½ círculo cortante tipo PH 338 nº5 . 
Pacote com 12 unidades.  /PROCARE 24,00

7 12 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo cortante tipo PH 338 nº6. 
Pacote com 12 unidades.  Apresentar amostra 24,00

8 12 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº06. 
Pacote  com 12 unidades.  /PROCARE 10,80

9 12 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº07. 
Pacote  com 12 unidades.  Apresentar amostra 24,00

10 12 PCT Agulha de sutura cilindrica ½ círculo tipo PB 1332 - nº08. 
Pacote  com 12 unidades.  /PROCARE 24,00

11 12 PCT Agulha de sutura triangular tipo B 1204 - nº11. Pacote  com 12 
unidades.  /PROCARE 24,00

12 12 PCT Agulha de sutura triangular tipo B 1204 - nº14. Pacote com 12 
unidades.  /PROCARE 24,00
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37 144 UND Cera para osso. Hemostático cirúrgico. Tablete ./POLISUTURE 
9,90

40 374 UND Desincrostante em pó para material cirúrgico. Embalagem 1 
kg./PAKTO 9,70

43 14.400 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, 
polipropileno atóxico, 5 ml, com etiqueta de identificação /INJEX 0,25

53 6.100 UND Escova degermação, com clorexidina à 2%, estéril, embalada 
individualmente. /RIOQUIMICA 1,15

67 9.500 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, 
largura 50 mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-
alergênico. /CIEX 

3,23

69 20.000 UND Fralda Descartável Geriátrica tamanho GG. Para pacientes com  
peso entre : 100 a 120 quilos composta por material 
antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com 
barreira lateral anti-vazamento, duas tiras laterais para boa 
fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e 
largura total da manta de no mínimo 9 cm.  /MASTERFRAL 

1,25

70 1.500 UND Frasco com nutrição enteral em PVC, estéril, graduado e 
embalado individualmente com capacidade para  300ml / 
BIOBASE 

0,50

73 75.000 UND Indicador químico, classe V, interno, integrador, tira de papel, 
para esterilização a vapor./  SISPACK 0,26

74 1.150 L Iodopovidona ( PVPI) a 10 % com 1% de iodo livre, solução 
degermante frasco de 1.000 ml./LABORIODINI 11,10

99 8.000 UND Petrolato (Vaselina) em pasta Tubo 30 g para uso hospitalar. 
/RIOQUIMICA 3,19

112 12.000 GL Solução bactericida  de hipoclorito de sódio a 1 % . Para uso 
hospitalar. Galão de 5 litros./ BELA QUIMICA 26,99

137 220 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 4, 2 vias, com balão 
de 30 ml, superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, 
válvula borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão 
e calibre marcados na válvula./SOLIDOR 

1,31

138 240 UND Sonda, látex siliconizado, modelo Foley, nº 6, 2 vias, com balão 
de 30 ml, superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, 
válvula borracha para todos os tamanhos seringa, funil 
drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão 
e calibre marcados na válvula./SOLIDOR 

1,31

142 36 UND Suporte de braço para coleta de sangue com concha e haste 
em aço cromado, altura regulável entre 0,88 cm a 1,25 cm. 
Base em tubo retangular (30x50mm), branco, com pintura 
eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de 
fosfatização. /RENASCER 

95,00

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 18 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013   
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9585 COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (47) 3433-2065  -   

E-mail  cointer@cointer.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
68 9.360 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, 

largura 100 mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-
alergênico.  Apresentar amostra/ 3M 

8,26

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 19 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013    
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
3739 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA 41    2102 8344   

E-mail  macrosul@macrosul.com 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
54 204 UND Esfignomanômetro infantil, com braçadeira resistente, flexivel 

de fácil modelagem, bom ajuste no paciente, lavavel, fecho que 
permita uma boa fixação, manguito e pera de material 
antideformante e de boa vedação, com valvula de metal para 
retenção e esvaziamento de ar, pera e tubos conectores de 
borracha, sem emendas, manômetro aneróide com visor 
graduado de 0 a 300 mm/hg, de facil leitura, preciso e 
resistente./PREMIUM 

57,00

56 12 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 0,6 mm x 1 metro de 
comprimento. /IOL 33,00

57 12 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 0,8 mm x 1 metro de 
comprimento. /IOL 33,00

58 12 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 1,0 mm x 1 metro de 
comprimento. /IOL 15,00

59 84 UND Fio de cerclagem em aço inox diâmetro 1,2 mm x 1 metro de 
comprimento. /IOL 15,00

75 10 UND kit de laringoscopia completo com 1 cabo adulto e 1 cabo 
infantil.Confeccionado em aço inox. Deve acompanhar lâminas 
curvas e retas nº 0,1,2,3,4 e lâmpada halógena./ MD 

730,00

79 10 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 0 /MD 
68,00

80 10 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 1 /MD 
68,00

81 10 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 2 /MD 
68,00

82 10 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 3 /MD 
68,00

83 10 UND Lâmina curva para laringoscópio universal nº 4/MD 
68,00

84 10 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 0 /MD 
68,00

85 10 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 1 /MD 
68,00

86 10 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 2 /MD 
68,00

87 10 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 3 /MD 
68,00

88 10 UND Lâmina reta para laringoscópio universal nº 4 /MD 
68,00

101 72 UND Pinça Pozzi  confeccionada  em aco inox de 1ª. qualidade, 
medindo 24cm de comprimento, embalado individualmente em 
plástico, constando externamente os dados de identificacao e 
procedencia procedência nacional. Garantia de 10 anos contra 
defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação./ GOLGRAN 

30,00

144 60 UND Tesoura Iris curva.  Confeccionada em aço inoxidável de 1ª 
qualidade, medindo 11 cm de comprimento, embalada 
individualmente em plástico, constando externamente os dados 
de identificação e procedência. Garantia de 10 anos contra 
defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação. ./ GOLGRAN 

8,00

145 60 UND Tesoura Iris reta.  Confeccionada em aço inoxidável de 1ª 
qualidade, medindo 11 cm de comprimento, embalada 
individualmente em plástico, constando externamente os dados 
de identificação e procedência. Garantia de 10 anos contra 
defeitos de fabricação, ferrugem e oxidação. ./ GOLGRAN 

8,00

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 20 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013    
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 3263 2594   

E-mail vendas@dimaci.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
26 6.300 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 16 G, 

siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco. Agulha de aço inox com bisel curto, 
trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5),cor 
cinza, conector luer.  /SOLIDOR 

0,57

52 14.400 UND Escalpe 27 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em 
aço inox adaptador luer coleta múltipla, estéril, descartável sem 
dispositivo de segurança.  /SOLIDOR 

0,14

61 60 UND Fio de sutura nylon preto monofilamento diâmetro 9-0. Agulha 
3/8 círculo cilíndrica , tamanho 0,65 cm. Taper Point 
Comprimento do fio: 13 cm.  /BIOLINE 

60,50

90 
3.636,00  

Luva cirúrgica, látex natural, número 6,5 , estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, lubrificada com pó /SANRO 

0,75

91 3.636 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 6,5 , estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 
descartável, formato anatômico, conforme norma ABNT e 
abertura asséptica.  /SANRO 

0,75

92 3.780 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 7,0, estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 
descartável, formato anatômico, conforme norma ABNT e 
abertura asséptica.  /SANRO 

0,75

93 10.800 PAR Luva cirúrgica, látex natural, número 8, estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, 
descartável, formato anatômico, conforme norma ABNT e 
abertura asséptica.  Apresentar amostra 

0,75

95 840 RL Papel para esterilização em forma de rolo. Tamanho: 12 cm x 
100 metros.  /SANRO 33,66

106 720.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 
1 ml graduada em 100UI com boa visualização, descartável, 
apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 x 3,8 parede fina e 
bisél trifacetado.  /BD 

0,1870

118 15 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº8, com guia, ponta dupla 
radiopaca com peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, 
marcas identificação, descartável, estéril, embalagem 
individual./SILMAG 

20,13

119 15 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº10, com guia, ponta dupla 
radiopaca com peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, 
marcas identificação, descartável, estéril, embalagem 

20,00

continua...
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individual. ./SILMAG 

120 720 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº12 com guia, ponta dupla 
radiopaca com peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, 
marcas identificação, descartável, estéril, embalagem 
individual. ./SILMAG 

20,00

121 290 UND Sonda nasogástrica, polivinil flexível, transparente, nº 4, 
atóxica, atraumática, estéril e descartável, longa. ./Mark med 0,39

156 720 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 8,0, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril/SOLIDOR 

1,70

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 21 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

10799 
DMEDIC COMERCIO PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA. 

 41 3078 2200   

E-mail  ana@dmedic.com.br 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
39 290 UND Cuba retangular  confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, 

medindo 30cm x 20cm x 4cm. Capacidade 1.800ml 
aproximadamente. Garantia de 10 anos contra defeitos de 
fabricação, ferrugem e oxidação./ARTINOX 

31,74

46 1.500 UND Equipo macrogotas com bureta para administração de 
medicamentos e soluções, ponta perfurante adaptável com 
facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, 
contendo protetor e  camera graduada de 0 a 100 ml. Estéril, 
atóxico, apirogênico. Embalado individualmente./TKL 

2,370

55 2.230 UND Extensor equipo soro, para perfusão bomba de seringa, pvc cristal 
com no  mínimo 120 cm, pinça corta fluxo, conector luer lock macho 
e luer fêmea com tampas, estéril e descartável /EQUIFLEX 

1,31

71 4.500 UND Gorro cirúrgico descartável com  tiras em TNT (tecido não tecido) 
30 g/m2. /DESCARPACK 0,15

76 5.250 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 0,095

77 1.440 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 12, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 0,11

78 6.120 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada 
individualmente./MAXICOR 0,11

89 2.100 RL Lençol hospitalar descartável 100% celulose branca de 70 cm de 
largura, rolo de 50 metros. /GOPEL 4,33

110 160.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, 
descartável e estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples ou 
luer lock, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 
1 em 1ml. Sem agulha.  DESCARPACK 

0,052

111 200.000 UND Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, 
descartável e estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples ou 
luer lock, êmbolo com rolha de borracha, graduação firme e 
perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 
1 em 1ml. Sem agulha.  DESCARPACK 

0,061

 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,  anexo III do edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 22 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013      
 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

9317 
FIDARE COM E REPRES DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA 

41-3072 3190   

E-mail  fidarelicitacao@onda.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
49 30.240 UND Escalpe 23 G para infusão intra-venosa com agulha 

siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em 
aço inox adaptador luer coleta múltipla, estéril, descartável com 
dispositivo de segurança compatível com a NR 32./LABOR 
IMPORT 

0,99

50 23.000 UND Escalpe 25 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado afiado em 
aço inox adaptador luer coleta múltipla, estéril, descartável com 
dispositivo de segurança compatível com a NR 32.  ./LABOR 
IMPORT 

0,99

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

REGISTRO DE PREÇOS 
Ata: 23 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 

9383 
MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC 
LTDA 

43-3557 2778 / 3554 6426   

E-mail  licitacoes@medsonda.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
38 300 UND Coletor de urina para incontinência urinária masculino, 

confeccionado em látex com extensão nº 05 de diâmetro 
26,5cm e comprimento 11,5cm. /MEDSONDA 

0,90

102 60.000 UND Protetor de cone ou tampa de cone para vedação de catéteres 
endovenosos, ésteril apirogênico, atóxico. Embalados 
individualmente./MEDSONDA 

0,11

124 936 UND Sonda nasogástrica, polivinil flexível, transparente, nº 10, 
atóxica, atraumática, estéril e descartável, longa./MEDSONDA 0,42

134 15.120 UND Sonda uretral nº4 estéril, descartável, apirogênica. 
Confeccionada em tubo PVC atóxico siliconizado, transparente, 
maleável, com 2 orifícios circulares, uniformes na ponta, longa 
de calibre padrão. Embalagem individual.  /MEDSONDA 

0,29

135 316 UND Sonda uretral nº14 estéril, descartável, apirogênica. 
Confeccionada em tubo PVC atóxico siliconizado, transparente, 
maleável, com 2 orifícios circulares, uniformes na ponta, longa 
de calibre padrão. Embalagem individual.  /MEDSONDA 

0,35

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

REGISTRO DE PREÇOS 
Ata: 24 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2101 5151   

E-mail  pontamed@pontamed.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
41 190 GL Detergente desincrostante enzimático. Embalagem galão de 5 

litros. /RIOQUIMICA 107,80

96 100 RL Papel termosensível para impressão de ultrassom usado em 
impressora modelo video printer Tamanho 110mm largura. Rolo 
50 metros.  /LAMEDID 

49,00

117 15 UND Sonda de nutrição naso-enteral nº6 com guia, ponta dupla 
radiopaca com peso, pré-lubrificada, injetor lateral em silicone, 
marcas identificação, descartável, estéril, embalagem 
individual./EMBRAMED 

19,80

146 120 RL Tubo cirúrgico de látex 100% natural nº 204. Indicado para 
laboratórios e uso em hospitais. Resistente a tração e ação de 
produtos  químicos. Isento de aroma ou perfume. Diâmetro 
interno de 6,0 mm e diâmetro externo de 12,0 mm.  Rolo de 15 
metros /BIOSANI 

47,50

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
REGISTRO DE PREÇOS 

Ata: 25 
Pregão:  609     Proc:  1312 
Data do Pregão:20/12/11     Validade da ATA:   07/03/2012 até     07/03/2013 

 
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5627 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 41 2169 4848   

E-mail  marcondes.neves@prodiet.com.br 
 
 

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
27 7.200 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 18 G, 

siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco. Agulha de aço inox com bisel curto, 
trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5),cor 
verde,  conector luer. /SOLIDOR 

0,34

28 17.600 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 20 G, 
siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco. Agulha de aço inox com bisel curto, 
trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5), cor 
rosa conector luer.  /SOLIDOR 

0,34

30 13.050 UND Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliuretano, 24 G, 
siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco. Agulha de aço inox com bisel curto, 
trifacetado, padrão de cores universal (NBR/ISO 10555-5), cor 
amarelo,  conector luer.  /SOLIDOR 

0,36

31 144 UND Cateter venoso central para punção venosa, confeccionado em 
poliuretano, estéril, radiopaco, termosensível tamanho  4,5 Fr ( 
Freench ) x 12,5 cm , guia metálica com ponta em J, sistema de 
sutura opcional, agulha introdutora de 21 Ga. Seringa de 5ml, 
dilatador de vaso. Embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico, com lote, data de fabricação e validade impresso na 
embalagem.  VESOSELD 

43,50

42 72.000 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, 
polipropileno atóxico, 3 ml, com etiqueta de identificação /INJEX 0,20
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44 14.400 UND Dosador oral, cilíndrico, bico com tampa de encaixe e vedação, 
polipropileno atóxico, 10 ml, com etiqueta de identificação 
/INJEX 

0,38

45 360 RL Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina), 
produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster 
e polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das 
embalagens que identificam o processo de esterilização em 
vapor. Termosselável para autoclave . Rolo de 100 metros de 
comprimento por 15 cm de largura./HARBO 

44,60

66 4.320 RL Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon, branca, 
largura 25 mm, rolo 10 metros  com adesivo acrílico hipo-
alergênico.  MISSNER 

1,46

139 290 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 12, 2 vias, com 
balão de 30 ml, superfície lisa,orifícios laterais largos 
arredondados, válvula borracha para todos os tamanhos 
seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82

140 400 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 14, 2 vias, com 
balão de 30 ml, superfície lisa,orifícios laterais largos 
arredondados, válvula borracha para todos os tamanhos 
seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82

141 240 UND Sonda, látex siliconizado, modelo  Foley, nº 20, 2 vias, com 
balão de 30 ml, superfície lisa,orifícios laterais largos 
arredondados, válvula borracha para todos os tamanhos 
seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, 
capacidade balão e calibre marcados na válvula. /SOLIDOR 

0,82

149 156 UND Tubo endotraqueal sem balão n° 2,5. Confeccionado em PVC 
transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, 
radiopaco, superfície lisa, com orifício proximal e distal com 
conexão padrão. /SOLIDOR 

1,10

150 180 UND Tubo endotraqueal sem balão n° 4,5. Confeccionado em PVC 
transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, 
radiopaco, superfície lisa, com orifício proximal e distal com 
conexão padrão. /SOLIDOR 

1,10

151 160 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 2,5, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,54

152 475 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 3,5, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,54

153 320 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 4,0, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,54

154 403 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 4,5, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,66

155 332 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 5,5, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,66

157 200 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 9,0, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,66

159 332 UND Tubo endotraqueal, PVC siliconizado atóxico, nº 5,0, marcador 
radiopaco, transparente, com balão de alto volume e baixa 
pressão, descartável, estéril  /SOLIDOR 

1,66

 
 
 
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se: 
 - O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compra e        
Declaração de Responsabilidade. 
- Se a marca confere com o descrito na ATA. 

     - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  
Responsabilidade,                   anexo III do edital. 

CONTRATOS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ITEDES
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude da inclusão de novos cargos, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira

do instrumento originário, em R$ 13.200,00 ( treze mil e duzentos reais ).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°

0802.1012202352.058/339039 Código Reduzido 1761.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 01/03/12 a 30/04/12.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em R$ 9.602,88 (nove mil, seiscentos e dois reais   e oitenta e oito centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°

0902.1236500801.032/449051 – Cód. Red. 4376.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 245/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: ACONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços nº 018/2011, objetivando a construção do

Centro de Esporte e Lazer Monteiro Lobato, no qual existem os seguintes equipamentos e ambientes: quadra de bocha, quadras
de vôlei de areia, quadra de futebol de areia, quadra poliesportiva com vestiários e sanitários, playground, equipamentos de
ginástica, churrasqueiras, mesas e bancos em concreto, pista de cooper em CBUQ, áreas gramadas e arborizadas, rampa de
acesso PNE e estacionamento, totalizando uma área de 48.300,00 m², com área construída de 258,18m², colocação de placas
de comunicação visual. Local: Avenida Ernani Batista Rosas, esquina com Rua João Schaia – Vila Baronesa, adjacente ao
Conjunto Habitacional Monteiro Lobato, Bairro Jardim Carvalho.

CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula
quarta do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 18/01/12 a 18/03/12.

CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, aludido na cláusula
vigésima terceira do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 15/08/12 a 14/10/12.

CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade
de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde,

C O N V O C A
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2010  a comparecer  até  O DIA 13 DE MARÇO DE

2012, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Nerci Messias da Rosa Técnico em Enfermagem 141º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em
razão de sua  aprovação no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 06 de março de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 001/2011

Nº 039/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ENFERMEIROEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21475 ADRIANA CRISTINA CHAVES KARAU 67336925 000327/12/2011 AFAF

00001Total:

TOTAL GERAL:00001

Ponta Grossa, 6 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 001/2010

Nº 040/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ASSIST. DE ADMINIST.IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21657 ANDRE LUIZ OTTO 80163851 017229/02/2012

21670 CRISTIANE SANTOS CARVALHO 77598146 017402/03/2012

21680 TAISA TROMBINI CARVALHO 96294638 016905/03/2012

21681 PATRICIA ADRIANE MARCATTO COSTA 46402758 017306/03/2012

00004Total:

TOTAL GERAL:00004

Ponta Grossa, 6 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 003/2011

Nº 041/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

TRABALHADOR BRACALEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21671 LEONILDA LACERDA LIMA 59006231 001202/03/2012

00001Total:

TOTAL GERAL:00001

Ponta Grossa, 6 de Março de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 03/2008

Nº 042/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

AGENTE ADMINISTRATIVO IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21682 MARLIZE DE FATIMA TAQUES 16891479 010806/03/2012

00001Total:

TOTAL GERAL:00001

Ponta Grossa, 6 de Março de 2012.

D I V E R S O S
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ficam NOTIFICADOS do Tombamento Preliminar dos imóveis a seguir descritos os respectivos proprietários conforme relação
em anexo, esclarecendo-se que os imóveis em apreço foram objetos da restrição administrativa em tela com fundamento em
decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

Nos termos da Lei Municipal nº 8.431/05, foram impostas pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural restrições aos
imóveis já citados, que por possuírem importância histórica e/ou arquitetônica relevantes para o conjunto urbano e identidade da
cidade, deverão ser mantidos os aspectos particulares de sua concepção, admitindo-se, porém, intervenções internas, desde que,
condizentes com o caráter do edifício,  devendo os projetos ser previamente aprovados pelo Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural. A equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está à disposição, inclusive para orientar reparos e manutenções
de rotina necessárias ao imóvel, de modo que os mesmos sejam feitos de forma correta.

O referido Tombamento Preliminar foi estabelecido em processo cuja cópia os interessados poderão obter com a Divisão de
Preservação Cultural, de segunda à sexta-feira, das 13:00 às 19:00 horas, podendo entrar em contato pelo telefone 3901.16.06.

A partir da publicação desta NOTIFICAÇÃO os proprietários ou procuradores têm o prazo de 40 (quarenta) dias para
apresentar, como impugnação ao tombamento preliminar, os argumentos que julgarem convenientes.

Ponta Grossa, 10 de fevereiro de 2012.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Matrícula/Transcrição Pro prietário Imóvel
Transcrição nº 556 / Lº 3-D antigo / 1º RI

Sociedade Italiana Dante Alighiere
Rua Comendador Miró, nº 652.

Sociedade Polonesa Renascença
Rua Senador Pinheiro Machado, nº 385.

Transcrição nº 52.467 / Lº 3-AD / 1º RI
Instituto de Saúde do Paraná Rua Paula Xaviernº 743.
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CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 07/03/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

VETOS
DO PODER EXECUTIVO
VETO À LEI Nº 10.825, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cancelas nas passagens de nível, no Município

de Ponta Grossa.
PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Prefeitural

DO PODER EXECUTIVO
VETO À LEI Nº 10.845, que promove alterações na Lei nº 6.857, de 26/12/2001 – Código Tributário Municipal, conforme

especifica.
PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Prefeitural

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 13/12 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.188.351,29,

e dá outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 20/12 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos em favor de entidades, conforme

menciona.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES ALINA DE ALMEIDA CÉSAR E JULIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 267/11 – Institui a Medalha Ecológica Municipal, destinada a pessoas, escolas, igrejas, associações

de moradores, empresas, sindicatos e outros grupos que tenham prestado serviços em defesa da ecologia e do meio ambiente
no âmbito do Município de Ponta Grossa.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral
CECEC  - Pela aprovação, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 306/11- Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e aliená-

lo por concorrência.
PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade

CFOF   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 409/11 – Revoga a Lei nº 7.919, de 08 de novembro de 2.004.
PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade

CFOF    - Favorável

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em   06   de  março  de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
Presidente                                            1º Secretário

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 035/2012

CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVENIADA: VILA VICENTINA – SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO – Casa da Acolhida

OBJETO: O presente convênio tem por objeto disciplinar o repasse de recursos financeiros, que será feito pela CONVENENTE
à CONVENIADA, a título de auxílio financeiro,  para manutenção das atividades fins desenvolvidas pela CONVENIADA, dando
cumprimento às suas finalidades estatutárias.

VALOR: R$ 20.000,00 (vinte  mil reais)

PRAZO: O presente convênio tem vigência de 22 de dezembro  de 2011  a  21.02.2012.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012

ÓRGÃO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conserto de veículo oficial da AMTT.

LOTE ÚNICO: Deserto

PREGOEIRA: Scheila Trierveiler

Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 2º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO Nº 058/2011
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: HAYAR & CIA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera a Cláusula Sexta – Do Gestor Da Ata De Registro De Preços:
6.1. A gestão desta Ata de Registro de Preços será realizada de acordo com os Decretos Municipais nºs 1.991/08, 5.842/

12 e Portaria nº 007/2012 AMTT.
...
6.3. Conforme Portaria 007/2012, o Gestor da presente Ata de Registro de Preços, ficará sob a responsabilidade do

Engenheiro GARY DVORECKY, portador do RG nº 1.636.851-2, CPF nº 451.982.099-53 e CREA 14.991/D-PR.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
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