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L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 246/2014
Data: 21/07/14
Horário: Propostas: das 08 às 12 horas – Disputa: 14 horas
Objeto:   registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados em divisórias tipo naval, instaladas e compostas por: painéis com perfi s 
necessários para colocação, portas completas, vidros instalados, peças para fi xação, 
dobradiças fechaduras, adaptações em vários tipos de modulação forma de X, L ou T, 
com passagem de fi ação, para utilização pelas unidades da administração do município 
de ponta grossa.
Valor máximo: R$ 559.715,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e quinze 
reais). 
Dotações Orçamentárias: Constantes no edital do pregão. 
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 às 11 horas e das 12 às 
17 horas, ou ainda pelo telefones (042) 3220-1337 ou 3224-1176 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 18 de junho de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 297/2014
Data: 23/07/14
Horário: 13:00horas
Objeto:  Aquisição de Medicamentos para Atendimento de Ordem Judicial
Valor máximo: R$ 2.397,60 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta cen-
tavos). 
Dotação Orçamentária: 

0802 10 122 235 2 74 339032030000

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) 3220-1349 / 3222-6365 ou ainda pelo Site: www.
pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 08 de julho de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Êletrônica nº 298/2014
Data: 21/07/14
Horário: 15:00horas
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de Serviço de manutenção preventiva 
e corretiva de Nobreak, para atender às necessidades do Departamento de Informática 
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR.
Valor máximo: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Dotação Orçamentária: 

0501 4 122 10 2 29 339039170000

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 / www.bll.org.br

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Fincanceira

Ponta Grossa, 07 de julho de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 299/2014
Data: 24/07/14
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Aquisição de Material para uso da Gerência de Zoonoses da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde.
Valor máximo: R$ 38.640,00 (trinta e oito mil seiscentos e quarenta reais). 
Dotação Orçamentária: 

0802 10 305 62 2 247 339030180000
0802 10 305 62 1 297 449052990300

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) 3220-1349 / 3222-6365 ou  ainda pelo Site: www.
pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 08 de julho de 2014.
_________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO n º 223/2014
OBJETO: Aquisição de Material Permanente, para o Programa Bolsa Família, da Secre-
taria Municipal de Assistência Social – SMAS. 
Lote 01 - D E S E R T O
Pregoeiro: Beatriz Aparecida Vieira 
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º 205/2014
OBJETO: Aquisição de Material Educativo e Pedagógico, para atender as necessidades 
da Gerência de Proteção Social Especial, da Secretaria  de Assistência Social
Vencedor: Terra Brinquedos Eirelli -ME
LOTE 01 – item 01- Valor unitário do Lote - R$ 15,90
Vencedor: Regiane Cardoso de Andrade e CIA Ltda – ME
LOTE 01- item 04 -Valor unitário do Lote – R$ 71,00
LOTE 01 – item 06 -Valor unitário do Lote – R$ 34,00
Lote 01 – item 07 – Valor unitário do lote – R$ 16,49
Pregoeira: Andréia Walylo. 
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

D I V E R S O S

Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 
C.M.S. Ao dia 10 do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de 
Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na 
cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima primeira reunião ordinária do CMS de 
Ponta Grossa. Estavam presentes os conselheiros, Luiz Antonio Delgobo, Cássia Zwei-
fel Moro Gesuato, Charles Renan Pinto Aurélio, Simone Schenfeld Monçalves, Regina 
Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Regina Aparecida Rodrigues, Eliane de 
Freitas, Gerusa Clazer Halila Possagno, Márcia Aparecida Barboza, Sergio Ferreira 
Doszanet, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Recson Eder Marques Pelentil, Paulo Saincler 
Heusi, José Timoteo Vasconcellos, João Carlos dos Santos Camargo, Sergio Luiz Fer-
reira de Andrade, Alexandra Strack Camargo, Inez Rosemeri Safraide, Irmã Anizia Ho-
rodenski, Leandro Soares Machado, Rosangela Rigoni.A reunião deu quórum, A Presi-
dente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da 
reunião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do 
dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 10ª da reunião Ordinária. 2. Relato Geral. 2.1. . Rela-
to da Comissão de Orçamento Programas e Projetos referentes aos CAS (centro de 
atenção a saúde). 3. Informes Gerais. 3.1. Conselheiro Leandro Soares. 3.2. Plenária de 
Conselhos de Saúde (Brasília)- Conselheira Eliane de Freitas. 4. Ordem do dia. 4.1. 
Apresentação do programas e atividades do Observatório Social do Brasil (OSB) Cam-
pos Gerais. 4.2. Apresentação do Plano de Aplicação do VIGIASUS (Decreto de Aplica-
ção) para o ano de 2014. 4.3. Aprovação da Programação Anual de Saúde de Ponta 
Grossa 2014. 4.4. Aprovação do Projeto Básico para contratação de Empresa Especia-
lizada na Prestação de Serviços Médicos para os CAS’s. 1. Leitura e Aprovação da Ata 
10ª da reunião Ordinária. Aprovada com ressalvas, do conselheiro Paulo Heusi Saincler 
na linha 34, referente a fala do conselheiro Recson, que fala que hoje é a aprovação das 
entidades e a única que não foi possível que não se prestou em fazer no tempo foi a 
FAUEPG, então as outras estão dentro do que foi pedido, que seja aprovado da seguin-
te forma que eles tem que trazer o protocolo o conselheiro Paulo Heusi Saincler ques-
tiona se está aprovado porque a ressalva de trazer o protocolo, o conselheiro Recson 
Eder Marques Pelentil esclarece que teve uma entidade que faltou esta documentação. 
Na linha 42, substituía-se a palavra fi nalizada (leia-se) penalizada. No fi nal da linha 86 
a palavra acesse leia-se cesse. A presidente coloca em votação aprovação das entida-
des, aprovado por unanimidade (22 votos). A presidente fala que gostaria de colocar em 
plenária se o 4.4 que é Aprovação do Projeto Básico para contratação de Empresa Es-
pecializada na Prestação de Serviços Médicos para os CAS’s, passasse para o primeiro 
ponto da ordem do dia, o conselheiro Paulo Heusi Saincler questiona qual é a justifi ca-
tiva, a presidente fala que a justifi cativa é que o Doutor Emiliano precisa estar presente, 
ele tem um compromisso logo após,  colocado em votação a inversão da pauta, aprova-
do por unanimidade (22 votos). 2. Relato Geral. 2.1. Relato da Comissão de Orçamento 
Programas e Projetos referentes aos CAS (centro de atenção a saúde). O conselheiro 
Sergio Ferreira Doszanet fala que o relato da comissão que nós analisamos o CAS ele 
iniciou no mês de abril onde foi analisado vários pontos e no mês de maio nós tivemos 
uma paralisação referente a situação do CAS e depois antes da reunião do dia 29 de 
maio voltou a tona no CMS, para voltar para ser analisado no dia 2 de junho,devido ao 
CAS ter uma publicação um contrato fi rmado de 1.499.388,36 ( um milhão quatrocentos 
e noventa e nove mil trezentos e oitenta e oito e trinta e seis centavos) publicado no 
diário ofi cial antes da analise fi nal da nossa comissão; O conselheiro Sergio fala que na 
reunião do dia 2 a comissão analisou verifi cou e ate gravou a reunião e fi zeram uma ata 
referente ao caso do dia 2 de junho. E foi encaminhado para a promotoria e pra secre-
taria, aonde nos da comissão chegamos aos questionamentos da comissão recebendo 
informações da secretaria analisando a situação que aprovamos os planos citados a 
cima e a comissão encaminha ao pleno para questionamentos e que a secretaria cum-
pram aquilo que foi aprovado no Plano Pluri Anual (PPA),A implantação dos NASF, a 
comissão indica pela não aprovação do projeto CAS. O Conselheiro Sergio Ferreira 
Doszanet informa que a senhora Secretaria Municipal de Saúde enviou um ofi cio. Leitu-
ra do ofi cio da Secretaria Municipal de Saúde; a secretaria informa que instaurou proce-
dimento de investigação com uma comissão no prazo de 10 dias para emitir parecer 
referente as denúncias dos CAS. O conselheiro Sergio passa a palavra para a secretá-
ria,. A secretaria Ângela Pompeu, informa que o que foi previsto em 2013 não poderia 
ser cumprido este ano por que seria o fechamento do serviço que atende 140 (cento e 
quarenta) consultas diárias, e diz que não tem equipes que possa suprir estes locais, e 
foi passado que estes locais seriam NASFS e diz que a única coisa que tem hoje e um 
concurso público que esta aberto para que possam ter equipes no futuro, a previsão 
seria no fi nal de agosto. A secretária de saúde Ângela Pompeu fala em relação aos lei-
tos de UTI, e diz que os leitos de UTI são de responsabilidade do Estado e diz que o 
Estado tem 28 cidades que ele gerência na nossa região e que a cidade de Ponta 
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Grossa não tem responsabilidade nenhuma com os leitos de UTI, e diz que a situação 
e critica em todas as cidades da região e que estavam usando uma ambulância aqui de 
Ponta Grossa para socorrer crianças em Castro e diz que as crianças estão abandonas 
em função dessa falta de gerencia ate do estado por que o estado esta ausente. 3. In-
formes Gerais. 3.1. Conselheiro Leandro Soares. Relatou um caso de duas senhoras 
que estavam esperando por vaga no são Camilo uma delas estava a 4 dias e a outra 
estava a 3 dias e ela foi acompanhada pelo clinico geral e recebeu alta do pronto socor-
ro e foi para o CAPS TM e chagando lá não tinha psiquiatra, e que o medico disse para 
a mãe da paciente que não podia atender a paciente por que não era um medico espe-
cialista no caso dela, e que o atendimento do psiquiatra seria das 10:00 ao 12:00 horas 
e ela chegou as 14:00 e simplesmente ela só foi encaminhada para votar no dia seguin-
te e não teve nenhum acompanhamento nenhuma conversa com a família e o problema 
da paciente e que ela perdeu uma fi lha a uns 3 (três) anos atrás e teria tentado suicídio 
e isso aconteceu novamente uma semana antes dela ser internada no pronto socorro e 
por isso que a mãe levou ela lá, e simplesmente a família voltou pra casa sem atendi-
mento. O presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz solicita ao pessoal da saúde mental 
pauta para explicações. 3.2. Plenária de Conselhos de Saúde (Brasília)-  Conselheira 
Eliane de Freitas fala que foi a décima oitava plenária nacional, fala que os objetivos: 
avaliar a situação de saúde no contexto dos 25 anos do SUS, e afi rmar o SUS no siste-
ma universal publico e de qualidade, ampliar a participação popular, mobilizar a socie-
dade em defesa do SUS, fortalecer o controle social na saúde, o evento contou com três 
mesas redondas debatendo os temas a cima citados, ato político em defesa do SUS 
como sistema publico e universal reunião com lideranças dos movimentos sociais e 
populares, informações sobre as próximas conferencias de saúde do trabalhador(a), 
décima quinta conferencia nacional de saúde, destaca como assunto de relevância que 
se deve repensar inclusive no conselhos municipais de saúde, como garantis a partici-
pação social de toda comunidade e não apenas de grupos, incentivar a participação dos 
mais jovens para continuidade do controle social, energia gasta em reuniões e debates 
sem chegar a lugar nenhum, a condução democrática e a escuta respeitosa em todos 
os eventos, repensar nos conselhos de saúde as diversidades sociais políticas e regio-
nais, a garantia de participação de todos os poderes; executivo; legislativo e judiciário 
em todos os eventos, em relação as conferencias de saúde que devem ocorrer no pró-
ximo ano sugere-se repensar a dinâmica das conferencias. A presidente fala que preci-
sam ofi cializar a aprovação das secretárias executivas tem que passar pelo pleno para 
ser feito um decreto, a presidente coloca em votação as secretárias executivas Ivone de 
Paula Teixeira e Sueli Terezinha Mensen, aprovado por unanimidade (19 votos). A pre-
sidente fala sobre a Comissão Municipal – SINASE, e quem estava nessa comissão 
estava eu (Jiovany do Rocio Kissilevicz) e o conselheiro Paulo Heusi Saincler represen-
tando esse Conselho e veio para nós um ofi cio referente ao mesmo se continuaria o 
mesmo representante, mas esse ofi cio chegou  nos dias que estávamos na conferencia 
em Curitiba, e justamente estava com o conselheiro Paulo Saincler Heusi, a presidente 
pergunta aos conselheiros se gostariam de permanecer as mesmas pessoas, ou se al-
guém gostaria de participar, o pleno resolve que continua os dois representantes . A 
presidente fala que teve a conferencia estadual do trabalhador e trabalhadora no qual 
aqui do CMS foi eleito os conselheiros Paulo Saincler Heusi, Eliane de Freitas, Recson 
Eder Marques Pelentil e José Timoteo Vasconcellos, fala que o conselheiro Sergio Fer-
reira Doszanet é a presidente (Jiovany do Rocio Kissilevicz) são conselheiros natos, 
porque nós fazemos parte do Conselho Estadual, fala que foi eleita para ir para a Nacio-
nal juntamente com os conselheiros Eliane de Freitas, José Timoteo Vasconcellos. O 
conselheiro Sergio Ferreira Doszanet fala que vai mostrar uma gravação do que foi fa-
lado, referente ao CMS pelo Observatório Social na rádio Tropical, a presidente Jiovany 
do Rocio Kissilevicz fala que vai chamar a diretoria do Observatório para falar a respeito 
desta gravação. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação do programas e atividades do Ob-
servatório Social do Brasil (OSB) Campos Gerais. Apresentado pela Senhorita Elaine 
que fala sobre Gestão Pública, Educação Fiscal, Transparência e Ambiente de negó-
cios. 4.2. Apresentação do Plano de Aplicação do VIGIASUS (Decreto de Aplicação) 
para o ano de 2014. Apresentado pelo Senhor Carlos Eduardo Coradassi que fala sobre 
a verba de 2013 e o plano de aplicação 2014. 4.3. Aprovação da Programação Anual de 
Saúde de Ponta Grossa 2014. A presidente Jiovany do Rocio Kissilevicz coloca em vo-
tação, aprovado por 15 votos.  4.4. Aprovação do Projeto Básico para contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos para os CAS’s. O conselhei-
ro Luiz Antonio Delgobo solicita pedido de vistas referente aos CAS’s. A presidente en-
cerra a reunião às 20h19min.
_________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Relatório de atividades do Conselho de 23/05/2014 a 06/06/2014

OFÍCIOS RECEBIDOS até o dia 06/06/2014
Data nº de processo ou 

ofi cio Assunto Resposta

23/5/2014 Of. nº 291/SEAUD/PR

Encaminhamos a copia do Relatório Com-
plementar da Auditoria nº 10236 realizada na 
SMS de Ponta Grossa, para conhecimento. 
Informamos que a alteração de valores com 
proposição de devolução ao Fundo Nacional 
de Saúde/MS/FNS, consta no Relatório Com-
plementar encaminhado a Vossa Senhoria 
através do Of. nº 291/SEAUD/PR, datado em 
29/04/2014.

Ofi cio informativo

26/5/2014 Of. nº084/2014 - APAE

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS-APAE DE PONTA GROSSA 
solicita pauta para a reunião da Comissão de 
Orçamento em 02/06/2014 para apreciação e 
aprovação de projeto renovação de convenio 
entre a APAE e a SMS.

Passara na Comis-
são de Orçamento 
Programas e Pro-
jetos no dia 02 de 

junho de 2014.

27/5/2014 Of. nº SMS/351/2014
Segue em anexo RELATÓRIO QUADRIMES-
TRAL DE FESTÃO E PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DO 1º Quadrimestre - 2014.

Ofi cio informativo

27/5/2014 SOS - ALEGRIA

Vimos através deste Ofi cio solicitar Pauta para 
próxima reunião deste conselho que acontece-
rá no dia 24/06/2014 para nossa Organização 
apresentar o trabalho realizado nos hospitais 
de nossa cidade, e também pontuar como este 
conselho pode estar auxiliando a organização 
de acordo com a legislação vigente.

RESPOSTA

28/5/2014

ASSOCIAÇÃO 
ESQUADRÃO DA VIDA 
DE PONTA GROSSA. 

- Referente ao Plano de 
Trabalho nº 2334

Através do presente encaminhamos a este 
conselho nosso plano de trabalho para o perío-
do de 07/2014 a 06/2015para sua aprovação. 
Informamos que esse recurso será destinado 
apenas para pagamento de parte dos salários 
dos funcionários. Com relação aos encargos 
sociais será custeado com recursos próprios 
da entidade. Caso seja necessária apresenta-
ção do mesmo, aproveitamos a oportunidade 
para solicitar pauta em reunião para apre-
sentação.

OK 
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2/6/2014

Of. nº 003/2014 - 
COMISSÃO MUNICIPAL 

INTERSETORIAL DE 
SOCIEDUCAÇÃO 

SINASE

O objetivo do presente é convocar os indicados 
(titular e suplente) por este órgão para partici-
par da Reunião do SINASE que será realizada 
no dia 06/06/2014 as 8:30 na sede do CMDCA, 
sito na rua Coronel Dulcidio 395 - Centro. Sa-
lientamos que já encaminhamos of. 146/2013 
o qual não obtivemos retorno, sendo assim 
solicitamos indicação com nome completo te-
lefone e e-mail para contato, no prazo de 04 
dias úteis apartir do recebimento deste, e que 
os mesmos compareçam na referida reunião 
pois a sua ausência prejudica o andamento do 
trabalho da Comissão.

 

2/6/2014 Of. CIRC Nº08/2014 - 
SCAERA

Reiterando o email encaminhado em 
abril/2014, vimos através de o presente solici-
tar em caráter de urgência o cadastro dos con-
selheiros empossados na atual gestão, sendo 
que as informações deverão conter *nome 
completo; * data posse; *segmento; *nome da 
entidade que representa. Outrossim, informa-
mos que necessitamos dessas informações 
ate o dia 10/06/2014.

RESPOSTA

3/6/2014 SMS/353/2014

Informo que foi inaugurado no dia 28/5/2014 
a Unidade de Estratégia Saúde da Família 
Arns, localizado no Parque Nossa Senhora 
das Graças.

Ofi cio informativo

3/6/2014 Of. nº 355/2014

Providências tomadas para os serviços de 
atendimento médico junto ao Hospital Amadeu 
Puppi. Havia necessidade de contratação dos 
serviços médicos hospitalares (UTI - Pronto 
Atendimento, Ambulatorial, Cirurgias e Es-
pecialidades de acesso às cirurgias ) para o 
Hospital Amadeu Puppi, em substituição à 
Fundação FAUEPG cujo conveio encerra-se 
em 31 de maio de 2014, buscando uma nova 
prorrogação do convênio por um prazo de 
mais 60 dias.

RESPOSTA

4/6/2014 JUSTIFICATIVA

A Federação das Associações de Moradores 
do Estado do Paraná (FAMOPAR) Filiada a 
Confederação Nacional das Associações de 
Moradores (CONAM) justifi ca a ausência do 
conselheiro Sérgio Ferreira Doszanet na reu-
nião ordinária do conselho Municipal de Saú-
de no dia 27 de maio de 2014, pois o mesmo 
estava representando este conselho Municipal 
de Saúde nos dias 27 e 28 de maio em Brasí-
lia na XVIII Plenária Nacional dos Conselhos 
de Saúde.

OK 

_________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de atividades do Conselho de 23/05/2014 a 06/06/2014
Documentos e OFÍCIO ENVIADO até o dia 06/06/2014

Data nº de processo ou ofi cio Assunto Resposta

23/5/2014 Of.nº 130/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho 
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) do contrato 
nº199/2013 referente a serviço de Coffe Break 
da empresa Elisabete Starke Messias Eireli – ME.

RESPOSTA 
- Processo nº 
1460131/2014 

(arquivado)                      
OBS.: 

Processo nº 
11803/2014  
em anda-

mento.

23/5/2014 Of.nº 131/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Senhoria para participar 
da reunião da Comissão Municipal de Orçamento 
Programas e Projetos; referente ao projeto dos 
CAS (Centro de Atenção a Saúde), no dia 02 de 
junho de 2014, às 17h30min, na sede do Con-
selho sito a rua XV de Novembro, 120, sala 03, 
edifício Itamaracá. 

CONVITE - 
Processo nº 

1460144/2014

30/5/2014 Of.nº 132/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Excelência para partici-
par da reunião da Comissão Municipal de Orça-
mento Programas e Projetos; referente ao projeto 
dos CAS (Centro de Atenção a Saúde), no dia 
02 de junho de 2014, às 17h30min, na sede do 
Conselho sito a rua XV de Novembro, 120, sala 
03, edifício Itamaracá. 

CONVITE 

30/5/2014 Of.nº 133/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Excelência para par-
ticipar da reunião Ordinária no dia 10 de junho 
de 2014, às 18h00; na sede do Conselho sito 
a rua XV de Novembro, 120, sala 03, edifício 
Itamaracá. 

CONVITE

2/6/2014 Of.nº 134/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, encaminhar a Vossa Senhoria o boleto do 
condomínio do Edifício Itamaracá com vencimen-
to em 06/05/14, referente às despesas de maio.

Ofi cio 
Informativo 

2/6/2014 Of.nº 135/2014/C.M.S.
Informando freqüência das funcionarias Sueli Te-
rezinha Mensen, Ivone de Paula Teixeira, e as es-
tagiaria Aline Aparecida de Castro e Hiago Lopes

Ofi cio 
Informativo 

2/6/2014 Ofi cios.nº 
136/137/138/2014/C.M.S

Previsão de horas extras de 21 de  junho a 20 
de julho

Ofi cio 
Informativo 

3/6/2014 Of.nº 139/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Gros-
sa vem por meio deste, enviar o Boletim de 
Desempenho de Emprego com FG DECRETO 
N. 8.816/2014, analisado pela presidente do 
Conselho

Ofi cio 
Informativo 

3/6/2014 Of.nº 140/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 
vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a 
elaboração de decreto legitimando as secretarias 
executivas do Conselho Municipal de Saúde Sue-
li Terezinha Mensen e Ivone de Paula Teixeira, 
homologado e aprovado em reunião ordinária 
deste Conselho, conforme a resolução nº 453, de 
maio de 2012 e com fundamento no Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Saúde. Nos 
termos do § 2º da Lei Municipal nº 48658/1991, 
e Lei Municipal 9486/2008.

RESPOSTA

3/6/2014 Of.nº 141/2014/C.M.S.

Como é de Vosso conhecimento este Conselho 
participa de eventos Estaduais e Nacionais, 
sempre levando o espírito de participação po-
pular, sendo inclusive considerado um dos mais 
organizados e atuantes do Estado e do País.
Para que se possa nestes eventos realçar a pre-
sença de nosso Município solicitamos a doação a 
este conselho de 01 exemplar de cada das Ban-
deiras do Município de Ponta Grossa, do Estado 
do Paraná e do Brasil.

RESPOSTA

4/6/2014 Of.nº 142/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa vem por meio deste, informar a Vossa 
Senhoria referente ao ofi cio circ nº 08/2014 – 
SCAERA, o qual é solicitado  o cadastro dos 
conselheiros empossados na atual gestão.
Obs.: documentos em anexo.

RESPOSTA 
DO OFICIO 
CIRCULAR 

Nº 08/2014 – 
SCAERA

4/6/2014 Of.nº 143/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa vem pelo presente, solicitar a Vossa 
Senhoria alteração na minuta do processo nº 
0840323/2014, alteração  processo sendo que o 
Sr. Carlos Eduardo Coradassi não faz mais parte 
da composição da Mesa Diretora do Conselho 
Municipal de Saúde, a composição da Mesa 
fi cara da seguinte forma:
Presidente: Jiovany do Rocio Kissilevicz do 
seguimento do Usuário
Vice-Presidente: Eliane de Freitas do seguimen-
to Trabalhador
1º Secretário: Recson Eder Marques Pelentil
2º Secretário: João Carlos dos Santos Camargo
Obs.: o segundo secretário foi empossado  na 7ª 
ata (na linha 152) em reunião ordinária do dia 15 
de abril de 2014.
Obs.: Segue em anexo a cópia da 7ª Ata.

RESPOSTA

4/6/2014 Of.nº 144/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, informar a Vossa Excelência que estamos 
encaminhando cópias das memórias das reu-
niões da comissão de Orçamento Programas e 
Projetos, Atas das reuniões ordinárias referente 
aos CAS’s. 

Ofi cio 
Informativo 

5/6/2014 Of.nº 145/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Senhoria para partici-
par da reunião ordinária do dia 10 de junho as 
18h00min na sede do Conselho sito a rua XV de 
novembro, 120, sala 03, edifício Itamaracá, refe-
rente aos CAS’s.

CONVITE EN-
VIADO PARA 

Vereador
    José Nilson 

Ribeiro

5/6/2014 Of.nº 146/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Senhoria para partici-
par da reunião ordinária do dia 10 de junho as 
18h00min na sede do Conselho sito a rua XV de 
novembro, 120, sala 03, edifício Itamaracá, refe-
rente aos CAS’s.

CONVITE EN-
VIADO PARA 

Vereador
    Pascoal 

Adura

5/6/2014 Of.nº 147/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Senhoria para partici-
par da reunião ordinária do dia 10 de junho as 
18h00min na sede do Conselho sito a rua XV de 
novembro, 120, sala 03, edifício Itamaracá, refe-
rente aos CAS’s.

CONVITE EN-
VIADO PARA 

Vereador
    Aliel 

Machado

5/6/2014 Of.nº 148/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, convidar a Vossa Senhoria para partici-
par da reunião ordinária do dia 10 de junho as 
18h00min na sede do Conselho sito a rua XV de 
novembro, 120, sala 03, edifício Itamaracá, refe-
rente aos CAS’s.

CONVITE EN-
VIADO PARA 

Vereador
    Altair Nu-

nes Machado

5/6/2014 Of.nº 149/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por 
meio deste, solicitar a Vossa Senhoria có-
pia da gravação do jornal Twnes do horá-
rio das 07h30min (manhã) as 08h00min do 
dia 05 de junho de 2014, onde foi citado 
o nome do Conselho Municipal de Saúde.
Obs.: solicitamos que seja encaminhado até dia 
09 de junho de 2014.

RESPOSTA

5/6/2014 Of.nº 150/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde vem por meio 
deste, solicitar a Vossa Senhoria que os geren-
tes dos Distritos Sanitários participem da reunião 
da Comissão Municipal de Orçamento progra-
mas e Projetos no dia 09 de junho de 2014, as 
17h30min, na sede do Conselho, sito a rua: XV 
de Novembro, 120, sala 03, edifício Itamaracá.

CONVITE

5/6/2014 Of.nº 151, 152, 
153/2014/C.M.S.

Previsão de horas extras de 21 de maio a 20 
de junho

Ofi cio 
Informativo 

5/6/2014 Of.nº 154/2014/C.M.S.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa 
vem por meio deste, solicitar a Vossa Senho-
ria um carro para dia 11 de junho de 2014 as 
13h30mins para a presidente do CMS, participar 
da reunião do Conselho Local na unidade de 
Saúde da Vila Tarobá.

RESPOSTA

F U N T U R
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  T U R I S M O

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 005/2014
Data: 21/07/2014
Horário: 09:00 horas
Objeto:  contratação de empresa especializada na locação, montagem e desmontagem 
de estruturas metálicas fechadas e/ou cobertas para realização de eventos temporários 
em situação especiais de áreas públicas ou privadas não edifi cadas para este fi m, para 
a Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa/ PR.
Valor máximo: R$ 69.083,33 (sessenta e nove mil e oitenta e três reais e trinta e três 
centavos). 
Dotação Orçamentária: 

 3402 23 695 135 4 42 339039999900

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 / www.bll.org.br

ELDO RAMOS BORTOLINI – Presidente da Fundação Municipal de Turismo.
Ponta Grossa, 08 de julho de 2014.

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2014
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014

 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas atribuições como Dire-
tor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em 
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com a lega-
lidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência, 
em estrita consonância com os princípios elencados no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se 
pública a homologação/adjudicação do processo licitatório da modalidade Concorrência 
em epígrafe:
Objeto: “Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontram os imóveis (lotes 
comerciais/residenciais) de propriedade da PROLAR, indicados no ANEXO I deste Edi-
tal, observadas obrigatoriamente, as condições aqui estabelecidas”.
Tipo: Maior Oferta por Imóvel.
Resultado: DESERTA.
 Ponta Grossa, 08 de julho de 2.014.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E 
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2014

OBJETO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE “CAPACITAÇÃO E FORMA-
ÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”
CONTRATADO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001-95
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Inscrição para participação no evento para formação de 
pregoeiro a realizar-se aos dias 16 e 17 de julho do corrente, na cidade de Curitiba-PR.
VALOR: R$ 1.900,00 (mil novecentos reais)
FUNDAMENTO: Artigo 25, inciso II c/c artigo 13 inciso  VI da Lei Federal nº 8.666/93 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1460330/2014 PARECER Nº: 098/2014
PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO: Será realizado no prazo de até 20 (vinte) dias 
após a emissão da Nota Fiscal.
A Nota Fiscal-e deverá ser enviada em arquivo XML ao Dep. Financeiro pelo site: fi nan-
ceiro@amtt.pg.pr.gov.br   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.01.0412200104.018 – Manutenção das Atividades do Depto.  Administrativo da 
AMTT
3.3.90.39.48.01 – Serviços de seleção e treinamento
Red: 3729 Fonte 1001                                              

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 09/07/2014                               SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 163/14 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 6.976.379,42, e dá outras providências.

DA MESA EXECUTIVA
PROJETO DE LEI Nº 164/14 – Promove alteração no Anexo VIII – Tabela de Vencimen-
tos e Salários dos Empregos Públicos de Provimento em Comissão constante da Lei 
nº 8.058, de 04/02/2005. 

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 170/14 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 
especial no valor de R$ 129.875,19, e dá outras providências.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 181/14 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elabo-
ração dos Orçamentos do Município para o exercício de 2.015. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JOSÉ NILSON RIBEIRO - NILSÃO
PROJETO DE LEI Nº 430/13 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Com-
bate à Pedofi lia no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral 
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          CDHCS  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          CSAS – Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR, com a 
                                        inclusa Emenda Aditiva

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 502/13 – Dispõe sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e 
sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, conforme especifi ca. 

PARECER:  COMISSÃO ESPECIAL DE PLANO DIRETOR – Favorável                         

DO VEREADOR AGUINEL
PROJETO DE LEI Nº 128/14 – Acrescenta alínea “k” ao inciso V do art. 1º da Lei nº 
6.826, de 04/11/2001, que dispõe sobre normas para declaração de utilidade pública 
municipal. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação
                          CECE – Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 152/14 – Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza 
jurídica do imóvel que menciona e aliená-lo por concorrência. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Contrário à aprovação

DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
PROJETO DE LEI Nº 162/14 – Institui a Semana Municipal de Prevenção da Saúde 
Masculina e dá outras providências. 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação
                          CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 08 de julho  de 2.014.

Ver. ALIEL MACHADO               Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
                  Presidente                                                 1º Secretário
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