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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

LE IS
L   E   I    Nº    10.981, de 21/05/2012

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 16 de

maio de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 317/2011, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
L   E   I

Art. 1º - O Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei n. 4.284, de 28/07/1989, passa a vigorar com a seguinte alteração:

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
... 
Nº de Funções 
Gratificadas 

Denominação Símbolo 
 

32 Supervisor de Odontologia – PSF (NR) FG 14 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 21 de maio de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L I C I TA Ç Õ E S
RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  137/2012

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (básicos, ovos, frios, carnes e doces) para atender as necessidades do Centro
de Referências de Assistência Social CRAS Cará Cará e CRAS Itinerante.

LOTE 01 – FRUSTRADO
LOTE 02 – DESERTO
LOTE 04 – DESERTO
LOTE 05 - DESERTO
VENCEDORA:SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
LOTE 03 – R$90,00
LOTE 06 – R$360,00
LOTE 07 – R$1.350,00
Pregoeira: Josiane Freitas Gonçalves
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

DISPENSA POR LIMITE 
 
Processo nº 394          Dispensa nº 99               Protocolo nº 1140323/2012 
Data de expedição - 24/05/12 
Objeto - Aquisição de material permanente, sendo duas urnas em material acrílico. 
 
Órgão Solicitante  SECR.MUN. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. 
Item Quantidade Valor Unitário Valor Total do Item  
Urna em material acrílico, medindo 
20 cm de largura, 30 cm de 
comprimento e 20 cm de altura, 
totalizando 12.000 cm³ de volume. 

2,00 120,00 240,00 

Fornecedor Valor Total 
STEINLE & STEINLE LTDA - ME 240,00 

EDITAIS E ATOS RH
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

Nº 127/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

CGC/MF: 76.175.884/0001-87

TESTE SELETIVO Nº 001/2010

Emprego Público: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Matr Nome RG Data de Ingresso Unidade de Saúde Classificação
22033 REGINA ALVES DA SILVA 42648540 18/05/2012 ROBERTO DE JESUS PORTELA 35º

Total:  001          Ponta Grossa, 24 de Maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 001/2010

Nº 128/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ASSIST. DE ADMINIST.IIEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22054 ANA PAULA MARTINS LEONARDO CIESIELSKI 135084611 020322/05/2012

00001Total:

SERVENTE ESCOLAREmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22035 CECILIA SCHULZ 71480143 022722/05/2012

22036 CARINA APARECIDA DONDA 86676290 022423/05/2012

22045 ANA ROSA FARIAS 38662872 021622/05/2012

22047 IRENE APARECIDA VAZ 49533284 021423/05/2012

22048 VERA LUCIA FREIRE 78724552 021923/05/2012

00005Total:

TOTAL GERAL:00006

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 002/2010

Nº 129/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

PROFESSOR 40HRS - PERMANENTEEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22027 ELIANE CRISTINA PEREIRA 57377682 057121/05/2012

22030 VERA DAS NEVES PAVELIK 47732581 057521/05/2012

22044 JULIANA OLIVEIRA ALVES 75424035 010021/05/2012

00003Total:

TOTAL GERAL:00003

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Teste Seletivo nº 001/2012

Nº 130/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

PROF.ENSINO FUNDAM. (Pz.Det.)Emprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22025 TELMA NARA PISTUNE LIPSKI 2024138 007621/05/2012 20/11/2012

22042 VANDERLEIA DIVINA SILVERIO 75632568 005621/05/2012 20/11/2012

22043 LIGIA MARIA DWORAK GRZYBOWSKI 78605901 006921/05/2012 20/11/2012

22046 SOLANGE MACHADO GONCALVES 61457097 005522/05/2012 21/11/2012

22051 KARINA DE FATIMA KOUBA 92792285 007021/05/2012 20/11/2012

22052 MARILIA IUSKOW 81862664 007121/05/2012 20/11/2012

22053 SIMONE CAROLINE ASSIS DE MOURA 90491423 006421/05/2012 20/11/2012

22056 MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 6736388 006621/05/2012 20/11/2012

22057 JADINA LOYOLA RODRIGUES DOS SANTOS 105192525 005423/05/2012 22/11/2012

22058 SANDRA JACKELINE FAIX GONCALVES 45717410 006723/05/2012 22/11/2012

22059 SELIA CAVALHEIRO DA SILVA 40540679 007424/05/2012 23/11/2012

00011Total:

PROFESSOR EDUC.INF. (Pz.Det.)Emprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22028 ADRIANY MANCHENHO CAMARGO 71518566 001821/05/2012 20/11/2012

22029 PAULA FABIELE POMBEIRO ARAUJO 94288584 001621/05/2012 20/11/2012

22034 MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES 81471860 002121/05/2012 20/11/2012

22038 RUTH DAYANE CARNEIRO 102836952 000223/05/2012 AF22/11/2012

22041 MARLI RADASKIEVICZ FONTES 8116233928 002021/05/2012 20/11/2012

00005Total:

TOTAL GERAL:00016

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2012.
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EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Teste Seletivo nº 002/2011

Nº 131/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

CRAS-ASSISTENTE SOCIALEmprego público:

NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

22055 MARISA ANDRADE RIBEIRO 63572756 000522/05/2012

00001Total:

TOTAL GERAL:00001

Ponta Grossa, 24 de Maio de 2012.

EDITAL DE TESTE SELETIVO
No 07/2012

Considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 – Regulamento Geral de Concursos, o  Secretário Municipal
de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 1450036
de 24/05/12

TORNA PÚBLICO

Que estarão abertas, a partir do dia 25 de maio ao dia 31 de maio de 2012, as inscrições ao teste seletivo para
contratação por prazo determinado conforme Lei Municipal n° 10.930, de 30/03/2012, para preenchimento de vagas dos
seguintes empregos no âmbito da Secretária Municipal de Educação,  para atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens
– PROJOVEM URBANO, instituído pela Lei Federal n° 11.692, de 10/06/2008, para a função prevista no quadro abaixo:

 

Função 

 

Exigência 

 

Carga  

horária 

 

Vaga 

 

Remuneração 

bruta mensal 

EDUCADOR DE 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL – 
CONSTRUÇÃO E 
REPAROS I 
 
(ladrilheiro, gesseiro, pintor, reparador – 

revestimento) 

a)  Formação Superior nas áreas afins; 

OU 

b) Formação Técnica nas áreas afins 

com experiência comprovada de um 

ano uma das ocupações. 

 

30 h semanais 

sendo 20 h no 

período noturno, 10 

horas no período 

vespertino conforme 

normativa do 

programa 

01 R$ 1.100,00 

EDUCADOR DE 
QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL – 
CONSTRUÇÃO E 
REPAROS II 
(eletricista de instalações/ edifícios, 
trabalhador de 
manutenção de edificações, 
instalador/reparador de linhas e 
aparelhos de telecomunicações, 
instalador de sistemas eletrônicos de 
segurança) 

a)  Formação Superior nas áreas afins; 

OU 

b) Formação Técnica nas áreas afins 

com experiência comprovada de um 

ano uma das ocupações. 

 

30 h semanais 

sendo 20 h no 

período noturno, 10 

horas no período 

vespertino conforme 

normativa do 

programa 

01 R$ 1.100,00 

1. – INSTRUÇÕES PRELIMINARES
1.1 –  As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou conforme definido nos  regulamentos internos

do Poder Executivo.
1.2 – O contrato de trabalho será por prazo determinado conforme orientações previstas na Resolução/CD/FNDE n° 60

de 09/11/2011.
1.3 – Durante o prazo de validade do Teste Seletivo, e no caso de necessidade do município, os candidatos  poderão ser

chamados por ordem estrita de classificação.
1.4 – A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da  condição de

preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.
1.5 – O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em  caso de

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
1.6 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.6.1 – doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovada  mediante

anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da  publicação do edital do Teste Seletivo; as doações  de sangue
serão válidas apenas uma vez para a  concessão de isenção da taxa de concurso, nos termos da Lei Municipal nº 7.044/2003
e do Decreto nº 2.099/2008.

1.6.2 – cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos  termos da Lei
Municipal nº 7.938/2004 e do Decreto nº 1.335/2007, comprovado mediante apresentação do  respectivo Cartão de Identificação
Social.

1.7 – Para o alcance dos benefícios citados nos itens 1.6.1 e 1.6.2 deste Edital, o candidato deverá proceder  solicitação
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no  950, Bairro da Ronda, até
o dia 29 de maio de 2012.

1.8 – Nos termos da Lei Municipal nº 7.696/2004 e Decreto Municipal nº 4688/2011, fica reservada 10% (dez  por cento)
vagas para cada um dos empregos do presente Teste Seletivo aos afro-brasileiros que assim se  declararem no ato da inscrição.

1.8.1 – Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de  cor negra
ou parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.

1.8.2 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
1.8.3 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à  anulação da inscrição

no Teste Seletivo e de todos  os atos daí decorrentes; se já nomeado no emprego  efetivo para o qual concorreu na reserva de
vagas utilizando-se da declaração inverídica, sujeitar-se-á o  infrator à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em
qualquer caso, a ampla defesa.

1.8.4 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do  Ingresso de Afro-
Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9 – Nos termos da Lei Municipal nº 6.125/1999, fica reservada 10% (dez por cento) de vagas para cada um  dos empregos
do presente Teste Seletivo, as pessoas com deficiência física ou sensorial.

1.9.1 – É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legislação  previdenciária
vigente ao tempo do Teste Seletivo.

1.9.2 – A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante  exame pericial
pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9.3 – O portador de deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado, deverá proceder  solicitação,
anexando os comprovantes médicos necessários, na Praça de Atendimento da Prefeitura  Municipal de Ponta Grossa, na Av.
Visconde de Taunay no 950 – Bairro da Ronda, até o dia 31de maio de 2012.

1.9.4 – Para alcance do benefício citado no item 1.9 deste Edital, o candidato deverá proceder a solicitação  na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro  da Ronda, até o dia 31 de maio
de 2012.

1.10 – O resultado da solicitação referente ao item 1.9 deste Edital será divulgado pela Secretaria Municipal  de Gestão de
Recursos Humanos da PMPG, no  dia 02 de junho de 2012., mediante publicação no Diário  Oficial do Município e endereço
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1.A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico  http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link”  específico para a inscrição e impressão da ficha de inscrição.
2.2.O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia 25 de maio de  2012 e até as 12h00min do

dia 31 de maio de  2012.
2.3.O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) para o cargo de nível médio.
2.4.O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – deverá ser efetuado em qualquer agência bancária

ou casa lotérica.
2.5.A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por cobrança da taxa.
2.6.Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.7.A ficha de inscrição, será exigida para o ingresso do candidato na sala de prova, não podendo ser substituída por

qualquer outro documento de identificação, ainda  que oficial.
2.8.A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do candidato para a  contratação,

desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos apresentados ou
irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes na perda dos  direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento, sem
prejuízo de medidas outras de ordem administrativa, civil  ou criminal.

2.9.A partir do dia 02 de junho de 2012, o candidato poderá verificar a situação da sua inscrição, e ensalamento no
endereço eletrônico http://www.pontagrossa.pr.gov.br

3.DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
3.1.No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.

3.2.Firmar declaração ou ciência de que:
 a) deverá ter  completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
 b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da
contratação;
 c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame     admissional;
 d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade da

federação  ou de empresa privada;
 e) não ter registro de antecedentes criminais;
 f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as

quais serão  comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à contratação de que se
trata.

4.DAS ETAPAS DO TESTE SELETIVO

CARGO CONTEÚDOS DA PROVA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Educador de Qualificação 

Profissional  

 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 
 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasil. Trabalhando com a educação 
de jovens e adultos. Caderno 1: Alunas e alunos da EJA  (disponível 
em www.forumeja.org.br/node/887). 
 
BRASIL. Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008. Disponível em: 
<http://www.projovemurbano.gov.br/documentos> 
 
BRASIL/MEC/SECAD/.Diretrizes técnicos pedagógico para 
organização dos tempos e espaços pedagógicos do Projovem Urbano. 

4.1.A primeira etapa do Teste Seletivo,  será executada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta  Grossa, através
de sua Comissão de Seleção de Concurso, sendo constituída de prova com questões objetivas, organizadas com a seguinte
composição:

4.2.A prova terá 10 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
4.3.Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados e classificados na primeira

etapa do teste seletivo.
4.4.A prova objetiva será aplicada no dia 04 de junho de 2012, na cidade de Ponta  Grossa – PR, nas dependências da

Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, sita à Av. Visconde de Taunay nº 950 - 1º subsolo.
4.5.O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica, escrita

grossa - tinta azul, ficha de inscrição  e documento de identidade oficial e original.
4.6.Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o cumprimento dos horários estabelecidos.
4.7.O acesso ao local de realização da prova será das 18h15min  as 19h00min estando impedido, por qualquer motivo,

o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 19h00min.
4.8.Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova, obrigatoriamente original: Cédula de

Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

4.9.Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Certidão de Nascimento, Título
Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.10.Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento de
identidade.

4.11.Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em horário diferente dos determinados nos Editais
específicos.

4.12.Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de concurso.

4.13.Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,
notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança do teste seletivo). Caso o
candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira.
O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

4.14.Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, que
deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão feitos pelos fiscais
de sala.

4.15.O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
4.16.O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação

da prova será excluído do teste seletivo.
4.17.A duração da prova objetiva será de 1 (uma) hora,  incluindo o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
4.18.As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com caneta esferográfica com tinta

azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de questões.
4.19.Não serão computadas questões que tiverem respostas não-assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão de

respostas.
4.20.O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas e pela sua

integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.
4.21.O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 30 (trinta) minutos do início da prova objetiva, devendo

entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.
4.22.Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma simultânea, somente após

a assinatura da ata de encerramento.
4.23.Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial

e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do teste seletivo.
4.24.A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após o

encerramento das inscrições, proceder solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida
Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, e no dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova
em razão de tal providência.

4.25.No dia 05/06/2012, a partir das 12h00min, serão divulgados, o resultado e o gabarito provisório das questões objetivas
no seguinte endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br

4.26.A segunda etapa do teste seletivo será constituída da Prova de Títulos, de caráter classificatório.
4.27.A Prova de Títulos será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Ponta  Grossa, através de sua Comissão,

mediante análise do currículo do candidato, que  deverá ser entregue acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios,
que serão conferidas com os originais na ocasião do recebimento, imediatamente após a prova objetiva.

4.28.Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem especialização, mestrado, doutorado ou  experiência
profissional compatível ao emprego que concorrem. Os títulos de especialização, mestrado e doutorado  serão comprovados
mediante Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso, expedido por instituição oficial e  reconhecido pelo MEC, conforme
Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, alterado pela Resolução CNE nº  01, de 08 de junho de 2007, acompanhados
do respectivo histórico escolar, e a experiência profissional será  comprovada conforme o subitem 4.31 deste Edital.

4.29.A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 4,00 (quatro) pontos, de acordo com a Tabela 4.29.1 deste
Edital.

TABELA 4.29.1
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DO TÍTULO FORMA DE 
COMPROVAÇÃO 

MÁXIMO 
DE 

TÍTULOS 

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

 
01 Título de  Doutorado  

em nível de  pós-graduação  
stricto sensu,  compatível  ao 
emprego  a que  concorre.  

Diploma,  devidamente  
registrado e  Histórico Escolar,  nos 
termos da  legislação vigente  
no período de  realização do  curso.  

01 1,00 1,00 

02  
 

Título de  Mestre em  
Nível de pós-graduação  stricto 
sensu,  
compatível  ao emprego  a que  
concorre.  

 Diploma,  devidamente  
registrado e  Histórico Escolar,  nos 
termos da  legislação vigente  
no período de  realização do  curso. 

01 0,50 0,50 

03 Título de Especialista  em nível 
de  pós-graduação  
lato sensu,  com 
carga  horária  mínima de  360  
horas/aula, 
compatível  ao emprego  a que  
concorre.  

Diploma,  devidamente  
registrado e  Histórico Escolar,  nos 
termos da  legislação vigente  
no período de  realização do  curso.  

02 0,25 0,50 

04  
 

Experiência profissional  
na área do  emprego  
pretendido.  

Comprovação  
conforme o item  
4.31 
 

Máximo  
de 5  
(cinco)  
anos  

0,2 pontos  
por ano  
(0,000549  
por dia)  

1,00 
 

05 Cursos de aperfeiçoamento nas 
áreas afins 

Certificados com carga horária de 
participação e conteúdo registrado 

04 0,010 
pontos para 
cada hora 
comprovad
a 

1,00 

TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS   4,00 

4.30. A comprovação de tempo de serviço será feita por meio de apresentação de:
a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Folha de identificação onde constam número e série, e folha

de contrato de trabalho) acompanhada obrigatoriamente de declaração do empregador onde conste claramente a identificação
do serviço realizado, o  período de início e término/atual do contrato de trabalho e descrição das atividades executadas, além
de cópia do diploma de conclusão do curso de graduação cópia dos documentos pré-requisitos para o emprego, quando for o
caso;

b) cópia de certidão ou declaração, no caso de órgão público, informando claramente o serviço realizado, o período de início
e término/atual e descrição das atividades executadas, além de cópia do diploma de conclusão do curso de graduação e cópia
dos documentos pré-requisitos para o emprego, quando for o caso.

4.30.1.Os documentos relacionados no subitem 4.30 deste Edital deverão ser emitidos pelo setor de pessoal ou recursos
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humanos, devendo estar devidamente datado, assinado e impresso em papel timbrado, sendo obrigatória a identificação do
emprego e nome do signatário do documento.

4.32. Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1.A pontuação final para o emprego de Educador de Qualificação Profissional será obtida de acordo com o critério

abaixo:

ETAPA PONTUAÇÃO 
Prova Objetiva 6,0 pontos 

Prova de Títulos 4,0 pontos 
Total 10,0 pontos 

5.2.No caso de empate na pontuação final no emprego de Educador de Qualificação Profissional, serão usados, pela
ordem, os seguintes critérios para desempate:

a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos, como determina o artigo 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso, sendo que no caso de empate entre dois idosos, terá preferência o de idade
mais elevada, considerando-se ano, mês e dia de nascimento;
b) maior pontuação nas questões objetivas;
c) candidato com mais idade.
5.5. A pontuação final obtida pelo candidato será proporcionalmente convertida para nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez),

com aproximação aritmética para a casa centesimal, e serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem valor igual ou
superior a 5 (cinco).

5.6.O resultado final do Teste Seletivo será dado a conhecer através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, do sítio da Prefeitura Municipal na internet :www.pontagrossa.pr.gov.br

6. DO EXAME MÉDICO
6.1.O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado de conformidade com as

orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

6.2.Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o exercício
do emprego, este não será considerado apto à contratação e deixará sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem
de classificação.

7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1.De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, convocará os candidatos

selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a contratação
(documentação e data do exame pré-admissional).

7.2.Os requisitos para a contratação são os seguintes:
a) não possuir antecedentes criminais;
b) não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito
administrativo ou judicial;
c) estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço Militar;
d) ser considerado apto nos exames admissionais;
e) comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
f) o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro do

prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.
g) Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos órgãos da Administração Direta, Indireta

e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas
subsidiárias e sociedades contratadas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos poderes, exceto naqueles
casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

h) Apresentar declaração, quanto ao exercício ou não de outro Cargo, Emprego Público ou Função Pública e de compatibilidade
de horário para o exercício de mais um cargo, quando acumulável;

8. DOS RECURSOS
8.1.Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com precisão o ponto de insurgência,

mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
8.2.Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
8.3.Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da sua publicação, dirigido ao Secretário

Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda, relativos a:

a) divulgação do gabarito provisório;
b) publicação do resultado final de classificação dos candidatos aprovados, na hipótese de erro material.
8.4.O resultado da análise do recurso referenciado no item anterior deste Edital, que acontecerá no prazo de até 2 (dois)

dias úteis contados de sua interposição, será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.
8.5.Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado no item 8.4 deste Edital.
8.6.Os pontos relativos à questão objetiva, que porventura for anulada, serão atribuídos a todos os candidatos que fizerem

a prova. Se houver alteração de item integrante de prova, por força do reconhecimento da validade da justificativa apresentada
em recurso, essa alteração valerá para todos os candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou não recorrido.

8.7.Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de respostas
da prova objetiva.

8.8.Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem de pontos das questões das provas objetivas.

9. DAS PUBLICAÇÕES
9.1.Todos os Editais, avisos e resultado do presente teste seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal

de Ponta Grossa e pela internet, no endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1.O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, podendo o contratado

a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de desempenho adequado
ao Projeto, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom desempenho do PROJOVEM URBANO.

10.2.A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do Candidato, de todas
as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento.

10.3.Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
10.3.1 – tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de

qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
10.3.2 – utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa identificação pessoal;
10.3.3 – fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
10.4.A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão em

insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem
administrativas, civil ou criminal.

10.5.O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a
Secretaria Municipal de Educação de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

10.6.Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, devendo comparecer em data
e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-
admissional, sendo que:

10.6.1 – no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
10.6.2 – deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o exercício das atividades

inerentes ao emprego;
10.6.3 – a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do Teste Seletivo.
10.7.Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-

admissional.
10.8.É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente Teste Seletivo, conforme

disposto no item 9 deste Edital.
10.9.No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que

lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste
Edital.

10.10.Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Secretaria Municipal
de Educação.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 24 de maio de 2012.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de RH

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

De acordo com o Art. 260 do DECRETO ESTADUAL 5711/02 e Art.1º da LEI MUNICIPAL 9543/08,ficam os proprietários
intimados a no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua publicação,promover a capinação e limpeza dos lotes e
passeios,bem como a remoção de todo o entulho existente.

Ficam os proprietários cientes que a não observação do presente implicará em penalidades previstas em lei.

ADRIANO PIEKARSKI – LOTE 24 DA QUADRA J, CONFORME CADASTRO 71848-0, SITO A RUA CAETANO VENDRAMI
ESQUINA COM A RUA VISCONDE DE MAUÁ.

ANTONIO JUAREZ DE GOES – LOTES 06 E 07 DA QUADRA 03, CONFORME CADASTROS 122060-0 E 122059-0, SITO

A RUA LAGOA AZUL.
CAROLINA BAYER MARDER TRENTINI – LOTE 12 DA QUADRA J, CONFORME CADASTRO 71847-0, SITO A RUA

MANOEL RIBAS ESQUINA COM A RUA CAETANO VENDRAMI.
GUSTAVO E OSCAR HORST – LOTE 291 DA QUADRA 15, CONFORME CADASTRO 22430-0, SITO A RUA FRANCISCO

CAMERINO ESQUINA COM A RUA BARÃO DE CAPANEMA.
JOÃO ADIR DE GOES – LOTE 02 DA QUADRA 03, CONFORME CADASTRO 122055-0, SITO A RUA LAGOA AZUL.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMDEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo,
nos termos de Artigo nove, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA

Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária que será realizada no dia 25 de Maio do corrente
ano às 08:00 horas na Sala de Reuniões do Sindicato Rural de Ponta Grossa. Tendo como PAUTA:

- Verificação de “Quorum”.
- Abertura da Sessão.
- Leitura do expediente.
- ORDEM DO DIA
- Deliberações sobre a política municipal de meio ambiente.
- Palavra franca.
- Encerramento.

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 25 de Maio de 2012.

GUSTAVO RIBAS NETTO
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

BASÍLIO DA GAMA
Trecho: Av. Copel x C

PROCESSO Nº 1350319/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Basílio da Gama (trecho entre as ruas Av. Copel e C) será

de R$ 146.930,65 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  BASÍLIO DA GAMA Larg: (m) 7,00 
TRECHO: AV. COPEL X RUA C Test: (m) 354,75 
BAIRRO: CONGONHAS Área: (m2) 2.483,25 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila M 23,39 729,50 R$ 17.063,01 

2 
Remoção de material de 1 cat. Incluindo 
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 8,98 372,49 R$ 3.344,96  

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 2.731,58 R$ 5.217,32 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 2.681,91 R$ 24.968,58 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 2.632,25 R$ 26.533,08 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 2.483,25 R$ 6.456,45 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 2.483,25 R$ 46.635,44 

  SUB-TOTAL  R$ 130.218,84 
 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 245,70 R$ 1.547,91 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 238,88 R$ 3.012,28 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 273,00 R$ 7.824,18 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 12,00 R$ 4.327,44 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 16.711,81 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 146.930,65 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    59,17 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: BASÍLIO DA GAMA
TRECHO: AV. COPEL X RUA C
BAIRRO: CONGONHAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
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7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 25 de Maio de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA 
RUA metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

ISMAEL SCHEIFER 90346 2 48 15 7 3,5 52,5 
ISMAEL SCHEIFER 90347 2 47 12 7 3,5 42 
ISMAEL SCHEIFER 90348 2 46 12 7 3,5 42 
ISMAEL SCHEIFER 90349 2 45 12 7 3,5 42 
ISMAEL SCHEIFER 90350 2 44 12 7 3,5 42 

ACIR RIBAS CASTANHA 90352 2 42 12 7 3,5 42 
NEIDES APª M. MARCINIAK 90353 2 41 12 7 3,5 42 

ANTONIO SCHULZ SOBRINHO 90358 2 36 12 7 3,5 42 
LUIZ SPITZNER 90362 2 32 12 7 3,5 42 

EMERSON LUIZ PONTES 90363 2 31 12 7 3,5 42 
CLENI DOMBROSKI SOARES 90364 2 30 12 7 3,5 42 

JOSÉ WANDERLEI F. DA CRUZ 90366 2 28 12 7 3,5 42 
MARIA DE JESUS FERREIRA 90368 2 26 12 7 3,5 42 

ANA LUCIA B. CAMPOS 90369 2 25 12 7 3,5 42 
RODOLFO SCHNEIDER 2438 7 15 13 7 3,5 45,5 

JOÃO SOARES CAMARGO 2439 7 14 13 7 3,5 45,5 
JOÃO ACIR BATISTA 2441 7 12 13 7 3,5 45,5 

FABIANO DOS SANTOS PEREIRA 2442 7 11 13 7 3,5 45,5 
MARIANO SCHULZ 2444 7 10ª 8,35 7 3,5 29,225 
ISMAEL SCHEIFER 90393 4 24 15 7 3,5 52,5 
ISMAEL SCHEIFER 90391 4 22 12 7 3,5 42 

NEIDE APª M. MARCINIAK 90382 4 13 12 7 3,5 42 
VERONICA LISBOA 90381 4 12 12 7 3,5 42 

IRTO RIBEIRO 90389 4 11 12 7 3,5 42 
ROSANGELA LUCIA MEINA 90379 4 10 12 7 3,5 42 

JORGE FERNANDES MONTEIRO 90377 4 8 12 7 3,5 42 
CIDALIA ALVES DE GODOY 90376 4 7 12 7 3,5 42 

IDOILDES RIBEIRO DE ANDRADE 90374 4 5 12 7 3,5 42 
EDILMA SCHULTZ ARRUDA 90373 4 4 12 7 3,5 42 

FRANCISCO DE ARRUDA NETO 90372 4 3 12 7 3,5 42 
ORESTE PINHEIRO DOS SANTOS 2471 10 01 39,4 7 3,5 137,9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA C
Trecho: O Brasil Para Cristo x Basílio da Gama

PROCESSO Nº 1350319/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua C (trecho entre as ruas O Brasil Para Cristo e Basílio da

Gama) será de R$ 33.793,51 (TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  RUA C Larg: (m) 7,00 
TRECHO: O BRASIL PARA CRISTOX BASILIO DA GAMA Test: (m) 66,00 
BAIRRO: CONGONHAS Área: (m2) 462,00 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila M 23,39 152,00 R$ 3.555,28 

2 Remoção de material de 1 cat. Incluindo 
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 8,98 69,30 R$  622,31  

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 508,20 R$  970,66 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 498,96 R$ 4.645,32 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 489,72 R$ 4.936,38 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 462,00 R$ 1.201,20 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 462,00 R$ 8.676,36 

  SUB-TOTAL  R$ 24.607,51 
 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 110,70 R$  697,41 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 107,63 R$ 1.357,21 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 123,00 R$ 3.525,18 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 10,00 R$ 3.606,20 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 9.186,00 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 33.793,51 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    73,15 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA C
TRECHO: O BRASIL PARA CRISTOX BASILIO DA GAMA
BAIRRO: CONGONHAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 25 de Maio de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA 
RUA metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

ISMAL SCHEIFER 90408 3 1 30 7 3,5 105 
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA INS. IMOB. 0083.5438.0379 33 7 3,5 115,5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O BRASIL PARA CRISTO
Trecho: C x D

PROCESSO Nº 1350319/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua O Brasil Para Cristo (trecho entre as ruas C e D) será de

R$ 40.501,18 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  O BRASIL PARA CRISTO Larg: (m) 7,00 
TRECHO: C X D Test: (m) 92,50 
BAIRRO: CONGONHAS Área: (m2) 647,50 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila M 23,39 205,00 R$ 4.794,95 

2 Remoção de material de 1 cat. Incluindo 
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 8,98 97,13 R$  872,23  

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 712,25 R$ 1.360,40 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 699,30 R$ 6.510,48 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 686,35 R$ 6.918,41 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 647,50 R$ 1.683,50 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 647,50 R$ 12.160,05 

  SUB-TOTAL  R$ 34.300,02 
 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 80,10 R$  504,63 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 77,88 R$  982,07 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 89,00 R$ 2.550,74 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 6,00 R$ 2.163,72 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 6.201,16 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 40.501,18 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    62,55 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: O BRASIL PARA CRISTO
TRECHO: C X D
BAIRRO: CONGONHAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 25 de Maio de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
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da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE 
TESTADA 

metro 
CAIXA DA 
RUA metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

ALEX BATISTA GALDINO 90395 1 13 30 7 3,5 105 
KELEN CRISTINA CASTRO LUZ 90414 3 7 16,5 7 3,5 57,75 

ISMAEL SCHEIFER 90413 3 6 12 7 3,5 42 
ISMAEL SCHEIFER 90408 3 1 16,5 7 3,5 57,75 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RIO AMAZONAS
Trecho: Rio Piracicaba  x Edmundo Krüger

PROCESSO Nº 1350319/2012

Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso
de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Rio Amazonas (trecho entre as ruas Rio Piracicaba e

Edmundo Krüger) será de R$ 34.997,05 (TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  RIO AMAZONAS Larg: (m) 7,00 
TRECHO: RIO PIRACICABA X EDMUNDO KRÜGER Test: (m) 84,00 
BAIRRO: STA. EDWIGES Área: (m2) 588,00 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila M 23,39 188,00 R$ 4.397,32 

2 Remoção de material de 1 cat. Incluindo 
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 8,98 88,20 R$  792,04  

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 646,80 R$ 1.235,39 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 635,04 R$ 5.912,22 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 623,28 R$ 6.282,66 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 588,00 R$ 1.528,80 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 588,00 R$ 11.042,64 

  SUB-TOTAL  R$ 31.191,07 
 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 61,20 R$  385,56 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 59,50 R$  750,30 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 68,00 R$ 1.948,88 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 2,00 R$  721,24 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 3.805,98 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 34.997,05 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    59,52 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RIO AMAZONAS
TRECHO: RIO PIRACICABA X EDMUNDO KRÜGER
BAIRRO: STA. EDWIGES
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 25 de Maio de 2012.

ANGELO MOCELIN
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA 
RUA metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

JAMIL AMILTON CURI 101115 4 2 17,0 3,,5 7 59,50 
JAMIL AMILTON CURI 101116 4 11 13,0 3,5 7  45,50 

IVESTVILLE L. IMOBILIÁRIOS 101117 4 12 13,0 3,5 7  5,50 
NERI PEREIRA DE SOUZA 101120 4 15 12,0 3,5 7  42,00 

INVESTVILLE L. IMOBILIÁRIOS  101121 4 16 13,0 3,5 7  45,50 
INVESTVILLE L. IMOBILIÁRIOS  101122 4 17 13,0 3,5 7  45,50 

ANTONIO HERNRIQUESCHWEIGER 542 15 15 15,0 3,5 7  52,50 

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2012

Contratante: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
Contratado: Profissional de Educação Física Fernando dos Santos Ribas
Objeto: Contratação de técnico Especializado na Educação Especial, atendimento às necessidades Especiais
Serviços: Prestação de serviço para desenvolver a atividade da prática de taekwondo para portadores de necessidades

especiais.
Valor: R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) mensal, pagos no 5º dia útil, totalizando R$ 13.440,00 (treze mil e quatrocentos

e quarenta reais) anual.
Período: O prazo para prestação do serviço será de 12 meses após assinatura do contrato, ficando a critério da administração

a prorrogação pelo mesmo período.
Dotação Orçamentária: 21.02.0824400484.007000
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.0000
Código Reduzido: 5285
Fundamento: Artigo 25 inciso II da Lei 8.666 de 21/06/1993
Ratificação: 18 de maio de 2012.

EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO
Presidente

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 04/2012

CONTRATANTE: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
CONTRATADO: Fernando dos Santos Ribas
OBJETO: Prestação de Serviço aula de taekwondo para portadores de necessidades especiais.
VALOR: R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) mensal, totalizando R$ 13.440,00 (treze mil e quatrocentos e quarenta reais)

no ano.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.
Ponta Grossa, 18 de maio de 2012

EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO
Presidente

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0592011

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: AFLUIR NEGOCIOS E TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato, conforme clausula quinta do instrumento

originário, em 30 dias, com inicio em 27/04/2012 e termino em 26/05/2012.
EDIMIR JOSÉ DE PAULA

Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Av. Visconde de Taunay, 950, Centro, anexo a PMPG
 Fone/Fax: 42- 3222-1811

CEP 84051-900 – Ponta Grossa – PR
www.afepon.com.br

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,

ininterruptamente, de acordo com o termo de referência – Anexo III do edital de licitação.
A comissão permanente de licitação da AFEPON, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial

às empresas que participaram do certame licitatório em epígrafe, que, por  determinação do Presidente da entidade, nos termos
do art. 49 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo  a licitação foi ANULADA conforme art.
3º, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93 e art. 4º, inciso V da Lei nº 10.520/02.  Resguarda-se aos interessados o direito de contrapor
os argumentos e oferecer documentos que se prestem a impedir ou inibir a intenção externada atendendo-se ao disposto nos
arts. 3º, “”caput”” e § 3º, 109, I, ‘c’, §1º, da Lei nº 8.666/93 e 37, “”caput””, da Constituição da República.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2012.

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2012
OBJETO: seleção de proposta, para promover o registro de preços a ser consignado em Ata, para aquisição de materiais

de escritório, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência  – Anexo III do edital de licitação.
A comissão permanente de licitação da AFEPON, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial

às empresas que participaram do certame licitatório em epígrafe, que, por  determinação do Presidente da entidade, nos termos
do art. 49 e seus parágrafos  da Lei nº 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo a licitação foi ANULADA conforme art.
3º, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93 e art. 4º, inciso V da Lei nº 10.520/02.  Resguarda-se aos interessados o direito de contrapor
os argumentos e oferecer documentos que se prestem a impedir ou inibir a intenção externada atendendo-se ao disposto nos
arts. 3º, “”caput”” e § 3º, 109, I, ‘c’, §1º, da Lei nº 8.666/93 e 37, “”caput””, da Constituição da República.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2012.

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2012
OBJETO:  seleção de proposta, para promover o registro de preços a ser consignado em Ata, para aquisição de material

de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha e gêneros alimentícios para copa e cozinha conforme
especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência  – Anexo III do edital de licitação.

A comissão permanente de licitação da AFEPON, através do seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e em especial
às empresas que participaram do certame licitatório em epígrafe, que, por  determinação do Presidente da entidade, nos termos
do art. 49 e seus parágrafos  da Lei nº 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo a licitação foi ANULADA conforme art.
3º, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93 e art. 4º, inciso V da Lei nº 10.520/02.  Resguarda-se aos interessados o direito de contrapor
os argumentos e oferecer documentos que se prestem a impedir ou inibir a intenção externada atendendo-se ao disposto nos
arts. 3º, “”caput”” e § 3º, 109, I, ‘c’, §1º, da Lei nº 8.666/93 e 37, “”caput””, da Constituição da República.

Ponta Grossa, 24 de maio de 2012.
James Vieira da Silva

Pregoeiro – Presidente CPL.
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