
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

L E I S

L   E   I    Nº    1 3. 0 2 0, de 04/12/2017
Promove alterações na Lei nº 12.928, de 
27/09/2017, conforme especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Extraordinária realizada no dia 04 de dezembro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 431/2017, de 
autoria dos Vereadores Divonsir Pereira Antunes - “Divo”, George Luiz de Oliveira, Jorge da Far-
mácia, Paulo Balansin e Sebastião Mainardes Junior, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A  Lei  nº  12.928,  de  27  de  setembro  de  2017, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:
“Art. 3º.  ...
           I. à vista, até o dia 22 de dezembro de 2017, com as seguintes deduções:(NR)
          a) 90% (noventa por cento) dos juros de mora;
          b) 90% (noventa por cento) das multas de mora. 
          II. com entrada de 10% (dez por cento) do valor total da dívida consolidada, dividida 

em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, com as seguintes deduções:(NR)
          a) 70% (setenta por cento) dos juros de mora;
          b) 30% (trinta por cento) das multas de mora.
Art. 3º - A. O contribuinte que tenha aderido ao PRT/PG nos termos do Inciso II da pre-

sente Lei, com a redação dada pela Lei nº 12.971/2017, poderá solicitar o ressar-
cimento de valores pagos a maior através de requerimento do interessado.”(AC) 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de dezembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   1 3. 7 6 4,  de  04/12/2017
Designa Isane Gewehr Kanson, no período 
de 04 a 08 de dezembro de 2017, para res-
ponder como Secretária Municipal de Assis-
tência Social.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº. 3350164/2017,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 04 a 08 de dezembro de 2017, ISANE GEWEHR KANSON, 
para responder como Secretária Municipal de Assistência Social, sem prejuízo de suas atuais 
atribuições.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de dezembro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 6. 6 2 1, de 04/12/2017
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 3350164/2017

 R E S O L V E
 SUSPENDER, no período de 04 a 08 de dezembro de 2017, o Contrato de Trabalho do 
Sra. SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA, Secretária Municipal de Assistência Social, período durante o 
qual fica desligada da Folha de Pagamento de Pessoal
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de dezembro de 2017 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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RESULTADO DO PREGÃO Nº 382/2017 

VENCEDOR: GEOPRINT TECNOLOGIA LTDA
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Contratação de empresa especializada para confec-
ção de Carnês de  IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano).

Geoprint UND 142.200 R$ 0,16 R$ 22.752,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 420/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 19 de dezembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores, pragas urbanas 
e limpeza das caixas d’água, com fornecimento de produtos e mão de obra, em diversas Unids da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 299.315,88(du-
zentos e noventa e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta e oito centavos). Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2017
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 421/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 20 de dezembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Registro de Preços para aquisição de Material Médico para uso da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 1.369.294,28(um milhão, trezentos e 
sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2017
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
RETIFICAÇÃO

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 414 / 2017
Data: 14/12/17
Horário: 13 :00horas
Objeto:  Contratação de empresa para confecção de 400 blocos de notificação/auto de infração 
para utilização da divisão de rendas e atividades econômicas do DR - Departamento de Receita 
na fiscalização das empresas  e autônomos existentes no município de Ponta Grossa - PR, com 
as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 15.952,80 (Quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta cen-
tavos). 
Dotação Orçamentária:  

Red. Dot. Orçamentária Secretaria
125 050020412900312030/339039 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento 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 / 

CLAUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Gestão Financeira
Ponta Grossa, 01 de novembro de 2017.

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO, na forma Eletrônica nº 332/2017

Pregão nº 332/2017 – Processo nº 488/2017 – para Aquisição de Equipamentos e material 
Permanente a serem utilizados no Centro Municipal da Mulher, realizado em 07/11/2017.
FORNECEDOR: Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda - EPP - CNPJ: 05.788.117/0001-03
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

4 1

MESA AUXILIAR FIXA. Confeccionada totalmente 
em aço inoxidável. Tampo e prateleira em chapa de 
aço 0,75 mm espessura e estrutura tubular 1,2 mm 
acabamento com bordas laterais viradas para baixo 
e pra dentro, resistente e sem aresta com acabamen-
to polido. Pés com ponteiras. Estrutura acabamento 
cromado. Dimensões aproximadas 0,75 m x 0,45 m 
x 0,80 m”.

METALIC 
MEDICAL UND 1 300 300

5 1

ARMÁRIO DE VIDRO MODELO VITRINE DUAS 
PORTAS. Confeccionado em aço perfilado em L. 
Teto e fundo em chapa de aço 0,75 mm de espessu-
ra. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a 
pó. Laterais e porta em vidro 3 mm. Quatro prateleiras 
internas em vidro cristal 4 mm. Porta com fechadura 
cilíndrica e chaves. Dimensões aproximadas: largura 
0,65 m x profundidade 0,40 m x altura 1,50m.

METALIC 
MEDICAL UND 1 850 850

7 1

FOCO CLÍNICO OU LÂMPADA AUXILIAR DE CHÃO. 
Características técnicas mínimas exigidas: Composto 
por lâmpada halógena 20 Watts (vida longa); Luz fria; 
Corpo em metal esmaltado; Haste flexível; Pintura 
epóxi; Base com rodízios; Regulagem de altura; Vol-
tagem 110V.

METALIC 
MEDICAL UND 1 280 280
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8 1

MESA GINECOLOGICA, COM PERNEIRA: Totalmen-
te construída em MDF, leito revestido em corano, es-
puma D45 alta performance, 3 gavetas, Amplo armário 
com prateleira internaRegulagem de dorso e perna. 
Dimensões: 1,80m de comprimento (na posição de 
divâ clínico), 1,30m de comprimento (na posição de 
mesa gineco) 0,55m de largura, 0,80m de altura.”

METALIC 
MEDICAL UND 1 1.500,00 1.500,00

9 1

BIOMBO TRIPLO. Confeccionado em estrutura tubu-
lar. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática 
a pó. Parte central com quatro pés fixos, ponteira de 
borracha e duas asas laterais. Faces com lona em 
PVC dupla face na cor branca. Dimensão aproximada 
aberto 1,80 x 1,85 m e fechado 1,80 x 0,60m

METALIC 
MEDICAL UND 1 300 300

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.230,00 (três mil, duzentos e trinta reais).
FORNECEDOR: SINTESUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.966.880/0001-09
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

2 1

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. Confeccio-
nado com assento e encosto anatômico estofado 
em espuma revestida de curvim, com 4 pés providos 
de rodízios giratórios. Estrutura em tubular, altura 
regulável com sistema de pistão a gás. Apoio para 
os pés em arco. Pintura esmaltada com tratamento 
antiferruginoso.

METALIC 
MEDICAL 
MT 127

UND 1 198,9 198,9

3 1

SUPORTE DE HAMPER. Confeccionado em estrutura 
de armação tubular em aço inox. Pintura esmaltada 
na cor branca com tratamento antiferruginoso, aca-
bamento em pintura eletrostática a pó. Pés com três 
rodízios giratório. Dimensão aproximada: 50 mm x 
80mm. Acompanha saco de algodão crú pré-encolhido 
lavável. Capacidade 100 litros

METALIC 
MEDICAL 
MT 366

UND 1 298 298

6 1

ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS. Confeccionada 
em estrutura tubular. Pintura esmaltada na cor branca 
com tratamento antiferruginoso, acabamento em pin-
tura eletrostática a pó. Piso em chapa de aço tratado e 
esmaltado com revestimento em borracha anti-derra-
pante.Pés com ponteiras de borracha antiderrapante. 
Dimensão aproximada 0,40 m X 0,35 m X 0,40 m.

METALIC 
MEDICAL 
MT 331

UND 1 89,95 89,95

10 1

MESA DE MAYO. Confeccionada em tubo de aço. 
Pintura esmaltada na cor branca com tratamento anti-
ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó 
. Suporte para bandeja cromado; Acompanha bandeja 
em aço inox. Altura regulável de 0,90 m a 1,40m de 
altura.

METALIC 
MEDICAL 
MT 452

UND 1 277,33 277,33

Valor Total do Fornecedor: R$ 864,18 (oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 4.094,18 (quatro mil e noventa e quatro reais e dezoito 
centavos)

Ponta Grossa/PR, 04 de dezembro de 2017.
Pregoeira: Rosemari Ferreira

______________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO 

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 371/2017 – Processo nº 664/2017 – para Aquisição de 
mesa com quatro cadeiras, balcão com bacia para pia e telefones para o Conselhor Munici-
pal de Defesa do Consumidor - CONDECOM, realizado em 24/11/2017, nada havendo irregular, 
HOMOLOGO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s) empre-
sa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 03.568.176/0001-32
Valor Total do Fornecedor: 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
LOTE 3
Valor Total do Lote: 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

TELEFONE FIXO COM FIO, FUNÇÕES: FLASH, 
REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 03 VOLUMES 
DE CAMPAINHA, DOIS TIMBRES DE CAMPAINHA, 
OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, POSIÇÃO MESA 
E PAREDE.

Intelbras UN 15 R$ 48,90 R$ 733,50

FORNECEDOR: W.A.M COMÉRCIO DE MATERIAS E CONSTRUÇÃO - CNPJ: 20.973.477/0001-60
Valor Total do Fornecedor: 1.035,23 (um mil e trinta e cinco reais e vinte e três centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 529,27 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

BALCÃO PARA PIA COM BACIA EM INOX. DIMEN-
SÃO DO BALCÃO: ALTURA: 85 CM, LARGURA: 120 
CM, PROFUNDIDADE: 51 CM. BALCÃO DE COZI-
NHA, 03 PORTAS E 01 GAVETA. PRODUZIDO EM 
MDP. DIMENSÃO DA BACIA: (L X A X P): 1,20 X 0,52 
M. CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM AÇO 430. 
CUBA REDONDA ( L X A X P) : 34 CM DE DIÂMETRO.

PG FLEX 
BALCAO UND 1 R$ 529,27 R$ 529,27

LOTE 2
Valor Total do Lote: 505,96 (quinhentos e cinco reais e noventa e seis centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

MESA COM 4 CADEIRAS. MESA: ESTRUTURA EM 
AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO. DIMENSÃO: 
77 X 70 X 110 CM ( ALTURA X LARGURA X COM-
PRIMENTO). CADEIRAS: ESTRUTURA EM AÇO E 
ASSENTO COM ESPUMA DENSIDADE D13 REVES-
TIDO EM COURVIN.

ARTEFAMOL 
77X70X110 UND 1 R$ 505,96 R$ 505,96

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.768,73 (um mil , setecentos e sessenta e 
oito e setenta e três)

Ponta Grossa/PR, 04 de dezembro de 2017.
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO Nº 337/2017 
VENCEDOR: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
LOTE 6
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina light com sal: à base de água, óleos vegetais 
líquidos e interesterificados e hidrogenados; com 30 a 40 
% de lipídeos; com 50% de redução em calorias, leite em 
pó desnatado e/ou soro de leite em pó; sal, vitamina A, 
vitamina D, vitamina E, emulsificantes, conservadores, 
aromatizantes, acidulantes, corantes e antioxidantes. 
Embalagem primária: potes plásticos com lacre em ma-
terial metalizado e tampa, com 500 g do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

Coamo KG 1200 R$ 4,87 R$ 5.844,00

LOTE 7
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Margarina com sal: à base de água, óleos vegetais líqui-
dos e interesterificados e hidrogenados; com no mínimo 
80% de lipídeos; leite em pó desnatado e/ou soro de leite 
em pó; sal, vitamina A, emulsificantes, conservadores, 
aromatizantes, acidulantes, corantes e antioxidantes. 
Embalagem primária: potes plásticos com lacre em ma-
terial metalizado e tampa, com 500 g do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

Coamo KG 1500 R$ 5,93 R$ 8.895,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO Nº 356/2017 
VENCEDOR: MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP 

Item Descrição Marca Unid Quant Valor Unit. Valor Total

1

Aparelho de ar condicionado modelo Split, de 
parede, quente/frio, sistema INVERTER, ca-
pacidade 18000 BTUs, 220v, controle remoto 
com função digital, display digital na evapora-
dora, função turbo, 4 modos de funcionamento: 
resfria, desumidifica, ventila e aquece. Ajuste 
na direção do fluxo de ar horizontal, indicador 
de temperatura, timer e funções seleciona-
das. Sistema de filtragem  do ar. Classificação 
energética de consumo: A ou B. Itens inclusos: 
1 evaporadora, 1 condensadora e 1 controle 
remoto. Manual de instruções em português 
e certificado de garantia de 1 ano. Instalação 
completa incluindo os materiais necessários 
para alimentação elétrica.

KOMECO 
KOHI18QC UND 3 R$ 

3.799,00
R$ 

11.397,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 280/2017
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 280/2017 – Processo nº 531/2017 – para Aquisição de 
Material de Consumo (Cama, Mesa e Banho), para suprir as necessidades dos serviços de 
Acolhimento, Abrigo Misto e Casa Corina Portugal, administrados pela Gerência de Prote-
ção Social Especial – SMAS realizado em 02/10/2017.
FORNECEDOR: CRISTIANE REGINA KLASENER-ME - CNPJ: 19.772.616/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 5.902,80 (cinco mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
TOALHA de rosto 50 cm X 80 cm, composição: 
90% algodão e 10% poliéster, várias cores. O pro-
duto deve atender as normas ABNT.

camesa  lyra UND 50 R$ 9,90 R$ 495,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 1.136,40 (um mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
TOALHA Toalha de banho, tamanho aproximado 80 
cm X 1,40 cm, 90% algodão no mínimo, diversas 
cores. O produto deve atender as normas ABNT.

camesa  lyra UND 60 R$ 18,94 R$ 1.136,40

LOTE 4
Valor Total do Lote: 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

LENÇOL de cama de solteiro, confeccionado em 
tecido misto liso, acabamento costura dupla para 
evitar desfiados, com elástico nos cantos, algodão 
90% mínimo, medida aproximada 0,90cm X 1,90m, 
20cm de altura, várias cores. O produto deve aten-
der as normas ABNT.

cgc enxovais  
sofisticata 
200 fios 

UND 60 R$ 41,00 R$ 2.460,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: 401,40 (quatrocentos e um reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
FRONHA medida 50cm X 70cm, algodão 90% 
mínimo, várias cores. O produto deve atender as 
normas ABNT.

cgc enxovais  
sofisticata 
200 fios 

UND 60 R$ 6,69 R$ 401,40

LOTE 6
Valor Total do Lote: 1.410,00 (um mil, quatrocentos e dez reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

TRAVESSEIRO revestimento capa 100% algodão 
com enchimento Viscoelástico e espuma laminada 
100% poliuretano, com peso aproximado de 900g, 
tamanho aproximado de 70 X 50cm. O produto 
deve atender as normas ABNT.

fibrasca nasa UND 30 R$ 47,00 R$ 1.410,00

FORNECEDOR: W.A.M COMÉRCIO DE MATERIAS E CONSTRUÇÃO - CNPJ: 20.973.477/0001-60
Valor Total do Fornecedor: 2.605,00 (dois mil, seiscentos e cinco reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 2.605,00 (dois mil, seiscentos e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
COBERTOR de solteiro 1,60 X 2,20 composição 
100% poliéster, não alérgico, antimofo, várias co-
res. O produto deve atender as normas ABNT.

GUARA-
TINGUETA 

SUPER
UND 50 R$ 52,10 R$ 2.605,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.507,80 (oito mil , quinhentos sete e oitenta)

Ponta Grossa/PR, 05 de dezembro de 2017.
Beatriz Vieira

Pregoeira
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 328/2017
Pregão nº 328/2017 – Processo nº 603/2017 – Aquisição de gêneros alimentícios para comerciali-
zação nas Unids do Programa Mercado da Família, realizado em 10/11/2017.
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 21.024,08 (vinte e um mil e vinte e quatro reais e oito centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 21.024,08 (vinte e um mil e vinte e quatro reais e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Leite condensado à base de leite pasteurizado e/ou leite 
em pó, açúcar e lactose. Embalagem primária: caixas 
tetra pak com 395 g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Fazendeira KG 3413 R$ 6,16 R$ 
21.024,08

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
LOTE 2 – DESERTO
LOTE 3 - FRUSTRADO
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 352/2017
Pregão nº 352/2017 – Processo nº 638/2017 – aquisição de ar condicionado para o PROCON, 
realizado em 17/11/2017.
FORNECEDOR: DENISE SCHÜLLER MARÇAL DE ARAÚJO - ME - CNPJ: 08.289.362/0001-56
Valor Total do Fornecedor: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
LOTE 1
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Valor Total do Lote: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Aparelho de ar condicionado modelo Split, de parede, 
quente/frio, sistema INVERTER, capacidade 18000 
BTUS, 220 v, controle remoto com função digital, 
display digital na evaporadora, função turbo, 4 mo-
dos de funcionamento: resfria, desumidifica, ventila 
e aquece. Ajuste na direção do fluxo de ar horizontal, 
indicador de temperatura, timer e funções seleciona-
das. Triplo sistema de filtragem para retirar até 90% 
das impurezas do ar. Classificação energética de 
consumo: A ou B. Itens inclusos: 1 evaporadora, 1 
condensadora e 1 controle remoto. Manual de instru-
ções em português e certificado de garantia de 01 
ano. Instalados.

KOMECO 
KHI18UQI-
21VBBNN

UND 2 R$ 
4.900,00

R$ 
9.800,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 372/2017
Pregão nº 372/2017 – Processo nº 665/2017 – Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração 
e equipamentos elétricos, nas Unids e depósito do Programa Mercado da Familia, realizado em 
24/11/2017.
Licitação frustrada

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 381/2017 
 Processo nº /2017 – para Contratação de empresa especializada no fornecimento, preparo 
e confecção de alimentação para coffee break para as reuniões, eventos e projetos da Coor-
denação de Saúde Bucal realizado em 23/11/2017.
FORNECEDOR: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - CNPJ: 07.282.162/0001-09
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1
contratação de empresa especializada no forneci-
mento, preparo e confecção de alimentação para 
coffee break para as reuniões

Marca 
propria SVÇ 760 21,0000 15.960,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e sessenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 15.960,00 (quinze mil, novecentos e ses-
senta reais)

Ponta Grossa/PR, 05 de dezembro de 2017.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 360/2017

Processo nº 648/2017 – para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, 
preparo, a cocção e fornecimento de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria 
de Vigilancia  de Saude da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Ponta Grossa 
realizado em 20/11/2017.
FORNECEDOR: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME - CNPJ: 15.212.142/0001-90
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COFFEE BREAK

MARCA 
PROPRIA SVÇ 1360 21,00 28.560,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 28.560,00 (vinte e oito mil, quinhentos e 
sessenta reais)

Ponta Grossa/PR, 05 de dezembro de 2017.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 002/2017

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa LUZTELL CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP., estabelecida na Rua Cassimiro Popinigis, nº 233, Bairro Órfãs, Ponta Grossa – PR, 
Fone 42- 3238-3270. Valor da proposta R$ 45.909,31 (quarenta e cinco mil, novecentos e nove 
reais e trinta e um centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão

C O N T R ATO S

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 175/2016

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA.
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sétima do instrumento originário, de 06/11/2017 a 06/05/2018.

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA OPERACIONAL DE REGULARIZAÇÃO 
LAURO MANYS &CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 75.631.846/0001-29, vem pelo presente tornar pú-
blico que requereu junto a SMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, sua Licença 
Operacional de Regularização de sua oficina, localizada na Av. Presidente Kennedy, 797, Nova 

Rússia, na cidade de Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

Súmula de pedido de Licença Ambiental Prévia]
BFCX 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ: 24.038.728/0001-
70, vem pelo presente tornar público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa, sua Licença Ambiental Prévia para incorporação de residencial multifamiliar, 
instalado na RUA BARBOSA RODRIGUES S/N, Villa Vicentina, localizada no Município de Ponta 
Grossa - Pr.

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 46/2017

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DA RESOLU-
ÇÃO/CMAS/Nº 33/2017 DE APROVAÇÃO 
DO PLANO DE AÇÃO E DO TERMO DE 
ADESÃO AO INCENTIVO  PROGRAMA FA-
MÍLIA PARANAENSE 

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando:
- a deliberação nº 066/2017 do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;
- o ofício nº 037/2017 da Gerência de Proteção Básica/SMAS que encaminha ao CMAS o plano de 
aplicação do recurso do incentivo do Programa Família Paranaense.
RESOLVE: aprovar o Plano de Ação e do Termo de Adesão do incentivo Programa Família Para-
naense, Adesão Espontânea - AE, visando o fortalecimento das ações de desenvolvimento e/ou 
manutenção da função protetiva das famílias, levando em consideração a metodologia intersetorial 
de acompanhamento familiar proposta pelo Programa.

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 48/2017
Assunto:  Aprovação de Projetos de Proteção 
Social Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social,  referentes 
à transferência voluntária de recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 
e considerando:
- o ofício Nº 016/2017 da Gerência de Proteção Social Básica/SMAS que encaminha os projetos 
para análise  do Conselho Municipal de Assistência Social;
-  a avaliação dos projetos realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de 
Assistência Social do CMAS;
- a implementação da Proteção Social Básica no município, dentro dos princípios do Sistema Único 
de Assistência Social.
RESOLVE APROVAR em reunião ordinária realizada em 30 de novembro, os projetos da Proteção 
Social Básica, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social,  para obtenção de recursos de 
transferência voluntária do Fundo Nacional de Assistência Social, conforme segue: 
Proteção Social Básica
Destinação do Recurso Nº da Emenda Parlamentar Valor 
Aquisição de bens permanentes e veículo para o CRAS Nova Rússia 30410002 R$ 136.556,11
Aquisição de bens permanentes e veículo para o CRAS Sabará 30410002 R$  113.443,89

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 020/2017

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 088/17 
de 17/11/2017 e do Conselho Municipal de Educação, nº 044/17 de 22/11/2017,

RESOLVE
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DAS 

CORUJINHAS, situado na Rua Stefano Kozar, nº 55, Bairro Boa Vista, CEP 84.072.297, 
no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da Educação Básica, a 
Educação Infantil, mantido pela Associação Beneficente Lua Nova.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, supracitado, com turmas de CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos – 
Infantil I, II e III e PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – Infantil IV 
e V.

Art.3º.  O Centro de Educação Infantil citado no Artigo Primeiro, recebeu sua Autorização de Fun-
cionamento pela Resolução Municipal nº 006/08-SME/PG de 09/07/2008-DOM, sendo sua 
última Renovação e Credenciamento, por meio da Resolução Municipal 020/13-SME/PG 
de 30/11/2013-DOM, com o prazo de vencimento para a Renovação da Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil até o ano letivo de 2016 e o prazo do Credenciamen-
to até o ano letivo de 2017.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação do CME/PG nº 
001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e nº 003/12 para a Renovação da 
Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

       §1º. RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com prazo de 
vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se, a partir do início do ano letivo de 2018, até 
o ano letivo de 2022.

        §2. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL, supracitado, é pelo prazo de vencimento de 03 (três) anos, contando-se 
a partir do início do ano letivo de 2017, até o ano letivo de 2019.

Art. 5º. A Direção e/ou Responsável Legal pelo Centro de Educação Infantil, citado no Artigo Pri-
meiro, deverá solicitar a Renovação, tanto do Credenciamento quanto da Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último 
ano letivo dos prazos concedidos, nesta Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação do funcionamento do Centro de Educação Infantil, com a Auto-
rização, ora renovada, a Direção e/ou o Responsável Legal pela Instituição Educacional 
deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais 
para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

PROFª esméria de lourdes saveli
Secretária Municipal da Educação
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RESOLUÇÃO Nº 021/2017
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 089/17 
de 17/11/2017 e do Conselho Municipal de Educação, nº 045/17 de 22/11/2017,

RESOLVE
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA 

IMACULADA, situado na Rua Santo Mauro, nº 677, Núcleo Santa Luzia, Bairro Chapada, 
CEP 84.063.160, no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da 
Educação Básica, a Educação Infantil, mantido pelo Centro de Educação Infantil Maria 
Imaculada.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, supracitado, com turmas de CRECHE – crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos – 
Infantil I, II e III e PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos – Infantil IV 
e V.

Art.3º.  O Centro de Educação Infantil citado no Artigo Primeiro, recebeu sua Autorização de 
Funcionamento pela Resolução Estadual nº 2.874/2001-SEED/PR de 15/05/2002-DOE, 
sendo sua última Renovação e Credenciamento, por meio da Resolução Municipal 
003/15-SME/PG de 13/03/2015-DOM, com o prazo de vencimento para a Renovação da 
Autorização de Funcionamento da Educação Infantil até o ano letivo de 2016 e o prazo do 
Credenciamento até o ano letivo de 2018.

Art. 4º.   OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com a Deliberação do CME/PG nº 
001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e nº 003/12 para a Renovação da 
Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

       §1º. RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com prazo de 
vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se, a partir do início do ano letivo de 2019, até 
o ano letivo de 2023.

        §2. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCA-
ÇÃO INFANTIL, supracitado, é pelo prazo de vencimento de 03 (três) anos, contando-se 
a partir do início do ano letivo de 2017, até o ano letivo de 2019.

Art. 5º. A Direção e/ou Responsável Legal pelo Centro de Educação Infantil, citado no Artigo Pri-
meiro, deverá solicitar a Renovação, tanto do Credenciamento quanto da Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último 
ano letivo dos prazos concedidos, nesta Resolução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação do funcionamento do Centro de Educação Infantil, com a Auto-
rização, ora renovada, a Direção e/ou o Responsável Legal pela Instituição Educacional 
deverá oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais 
para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

PROFª esméria de lourdes saveli
Secretária Municipal da Educação

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 44/2017
ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DA RESOLU-
ÇÃO/CMAS/ Nº 20/2017 - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO PPAS V  - SERVIÇO DE ACO-
LHIMENTO INSTITUCIONAL 
Período: outubro de 2015 a junho de 2016

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando:
- a prestação de contas e justificativa apresentada pelo órgão gestor da Política de Assistência 
Social no município de Ponta Grossa ao Conselho Municipal de Assistência Social;
 - a avaliação da justificativa, prestação de contas e da execução do serviço realizada pela Comis-
são de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
- o ofício nº 177/2017 do Escritório Regional da SEDS/PG.  
RESOLVE: Aprovar parcialmente a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social 
V – Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias no período de outubro de 2015 a 
junho de 2016, mediante a Pactuação de Plano de Providências junto ao CMAS, visando a regula-
rização da utilização do recurso estadual. 

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 45/2017
ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DA RESOLU-
ÇÃO/CMAS/ Nº 19/2017 - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Período: janeiro de 2016 a dezembro de 
2016

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando:
- a utilização parcial do cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social para o Serviço 
de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Situação de Dependência 
em Residência Inclusiva (Deliberação nº 074/2013-CEAS e Resolução nº 190/2013-SEDS); 
- a prestação de contas e justificativa apresentada pelo órgão gestor da Política de Assistência 
Social no município de Ponta Grossa ao Conselho Municipal de Assistência Social;
- a avaliação da justificativa, prestação de contas e da execução do serviço realizada pela Comis-
são de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
- o ofício nº 177/2017 do Escritório Regional da SEDS/PG.  
RESOLVE: aprovar parcialmente a prestação de contas da Residência Inclusiva no período de 
janeiro de 2016 a dezembro de 2016, mediante a Pactuação de Plano de Providências junto ao 
CMAS, visando a regularização da utilização do recurso estadual. 
                                          Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017

José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 47/2017
Assunto: Aprovação da inscrição de Entida-
de Socioassistencial no CMAS da Associa-
ção Beneficente Cristã Tio Barros

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando:
 • a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 
de 2011, em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º; 
• a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012; 
• a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de dezembro de 

2006;
• o Decreto 6.308 de 14/12/2007; 
• a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais;
 • a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades benefi-
centes de assistência social; 
• a Resolução MDS/CNAS Nº 14/2014;
• a Resolução CNAS nº 27 de 19/09/2011;
• a Resolução CNAS nº 33 de 28/11/2011; 
• a Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011; 
• a Resolução CMAS nº 03/2012. 
Resolve Aprovar, em reunião ordinária realizada em 30 de novembro de 2017, a inscrição de Enti-
dade Socioassistencial da Associação Beneficente Cristã Tio Barros – CNPJ- 18.157.955/0001-12, 
com sede na Rua Alzemiro Lopes, nº 517, Jardim Maracanã, a qual executa o serviço de Proteção 
Social de Alta Complexidade – Acolhimento em República.

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 49/2017
Assunto:  Aprovação de Projeto de Proteção 
Social Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social,  referentes 
à transferência voluntária de recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 
e considerando:
- o ofício Nº 016/2017 da Gerência de Proteção Social Básica/SMAS que encaminha os projetos 
para análise  do Conselho Municipal de Assistência Social;
-  a avaliação dos projetos realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema Único de 
Assistência Social do CMAS;
- a implementação da Proteção Social Básica no município, dentro dos princípios do Sistema Único 
de Assistência Social.
RESOLVE APROVAR em reunião ordinária realizada em 30 de novembro, o projeto da Proteção 
Social Básica, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social,  para obtenção de recursos de 
transferência voluntária do Fundo Nacional de Assistência Social, conforme segue: 
Proteção Social Básica
Destinação do Recurso Nº da Proposta Valor 
Aquisição de bens permanentes e veículo para o CRAS Jardim Paraíso 848897/2017 R$  130.000,00

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 50/2017
Assunto: Aprovação da suspensão do Termo 
de Aceite do Programa Criança Feliz e devo-
lução de recursos recebidos.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 
e considerando:
- o ofício nº 015/17 da Gerência de Proteção Social Básica/SMAS que encaminha a justificativa 
de devolução e suspensão do Termo de Aceite do Programa Criança Feliz para apreciação do 
Conselho Municipal de Assistência Social. 
- a avaliação da justificativa e da documentação realizada pela Comissão de Acompanhamento do 
Sistema Único de Assistência Social do CMAS.
RESOLVE: Aprovar a suspensão do Termo de Aceite do Programa Criança Feliz e devolução dos 
recursos recebidos e acatar a justificativa apresentada pela Gerência de Proteção Social Básica de 
priorizar a execução dos serviços continuados de  Proteção Social Básica e de não sobrecarregar 
as equipes das Unids de CRAS.

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 51/2017
ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DA RESOLU-
ÇÃO/CMAS/ Nº 42/2017 - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO PPAS IV - ACOLHIMENTO 
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JO-
VENS Período: primeiro semestre de 2017

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07 e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e 
considerando:
- a prestação de contas e justificativa apresentada pelo órgão gestor da Política de Assistência 
Social no município de Ponta Grossa ao Conselho Municipal de Assistência Social;
 - a avaliação da justificativa, prestação de contas e da execução do serviço realizada pela Comis-
são de Acompanhamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
RESOLVE: aprovar parcialmente a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social 
IV – Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens do primeiro semestre de 2017, mediante 
a Pactuação de Plano de Providências junto ao CMAS, visando a regularização da utilização do 
recurso estadual. 

Sala de Sessões, 30 de novembro de 2017
José Geraldo Berger
Presidente do CMAS

______________________________________________________________________________
16ª Ata da Reunião Ordinária do CMS

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta e um minutos, 
na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros 
Titulares: Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque Lisboa, Elaine Cristina Rinaldi, Ana 
Paula Tozetto, Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Felipe Simão Pontes, Leandro 
Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José 
Colesel, Ana Maria Bourguignon de Lima e Leandro Santos dias. Presentes Conselheiros Su-
plentes: Beatriz Martins Ciriaco de Francisco e Ana Caetano Pinto. O Presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a 
todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 14ª e 15ª Ata da reunião Ordinária. 2. 
Relato Geral. 2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1.Apreciação 
da Abertura de Credenciamento das Clinicas de Fisioterapia para 2017 /2018. 4.2. Aprecia-
ção do Plano Municipal de Saúde de 2018/2021 com as devidas sugestões do Conselho. 4.3. 
Apreciação de normas para a indicação de membros dos Conselhos Municipais. Leitura e 
Aprovação da 14ªAta: o conselheiro Diego Osmar Rodrigues, solicita na linha 28 colocar virgula 
depois de Priscila, na linha 113 acrescentar Vigilância em; a conselheira Elaine Rinaldi, solicita n 
linha 49 substituir seminário por “semana” e 15ª Ata: o conselheiro Diego Osmar Rodrigues, solici-
ta na linha 129 substituir dispensa por “despesa”; na linha 132 acrescentar “foi’, na linha 133 supri-
mir orçamento e substituir despesa por “categoria”, na linha 156 substituir 13.03 por “303, na linha 
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157 acrescentar “de acordo com o planejado”. Atas aprovadas com ressalvas (13 votos favoráveis 
e 01 abstenção). A 1ª secretária Maria Alina Lurdes Oliveira fala que dia 20 de junho não teve 
reunião por falta de quórum, e nas datas 29 de agosto e 12 de setembro não teve reunião; para não 
ter problemas com os números das atas, sugere colocar primeiro o numero da ata, sem numero da 
reunião. Colocado para aprovação. Aprovado por 14 (quatorze) votos favoráveis. 2. Relato Geral. 
2.1. Relato das Comissões. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues lê o relato da Comissão de 
Orçamento Programas e Projetos; A comissão reuniu-se às 18h00min. Pauta: fica definida pela 
comissão que será dada ciência pela mesa diretora à SMS para providências quanto à ampla di-
vulgação dos prazos para cadastramento das entidades neste conselho. Indicação favorável ao 
pleno para aprovação do edital de chamamento nº 10/2017 para credenciamento de clinicas de fi-
sioterapia. Solicitação realizada a mesa diretora para que oficialize a SMS para apresentação em 
reunião ordinária dos convênios pactuados, bem como esclarecimentos a cerca da não formaliza-
ção do convênio com a entidade, considerando que a justificativa apresentada (Marco Regulatório) 
não se aplica, pois é de conhecimento público a pactuação de demais convênios com outras enti-
dades. Reunião encerrada às 18h45min. A conselheira Ana Paula Tozetto fala que participou da 
reunião referente ao contrato da UPA (Unid de pronto atendimento), diz que a empresa é bem or-
ganizada, tem um parâmetro de metas a serem atingidos, e objetivos a serem cumpridos; um item 
que sobressaltou foi o horário de um médico que teve vários plantões seguidos, foi chamado 
atenção; o coordenador da UPA diz que já foi organizado para que não acontecesse esse casa-
mento de plantões, diz que conseguem fazer analise diferenciando os atendimentos por faixa 
etária, por tipo de atendimento e por frequência do que estão sendo atingidas. Diz que eles apre-
sentaram números e conseguiram atingir as metas do que colocaram para serem feitas, apresen-
tam relatório físico bem extenso e bem didático. O conselheiro André Luiz Albuquerque Lisboa fala 
que foi à reunião da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato nº 419/2017 entre o 
Município de Ponta Grossa e a Sociedade Beneficente São Camilo; o contrato está dentro do pa-
drão de tudo que é necessário e que vai atualizando à medida que for evoluindo essa questão, 
coloca também que o hospital São Camilo vai disponibilizar cerca de dezessete leitos; os pacientes 
vão ser encaminhados direto das Unids básicas de saúde; atualmente a regulação se dá via pron-
to socorro Amadeu Puppi pela Central de Regulação de Leitos; o município vai criar a central de 
regulação municipal, chefiada pela Drª Sonia que é chefe do controle de avaliação. 3. Informes 
Gerais: A 1ª secretária Maria Alina Lurdes Oliveira fala que foi encaminhado alguns ofícios para a 
SMS inclusive a solicitação de uma funcionária de carreira para estar auxiliando na secretaria 
executiva do CMS pelo processo nº 2630013/2017 e reiterando através do ofício nº 087/ 2017 do 
conselho (processo nº 3050080/2017); fala da importância de ter mais uma funcionaria efetiva, 
porque tem a questão de férias da funcionaria Ivone de Paula Teixeira, quem vai ficar em substitui-
ção no período; esclarece que estagiário não é possível; porque para manusear com documentos 
oficiais tem que ter uma grande responsabilidade por isso precisamos de mais uma funcionária. A 
conselheira Elaine Cristina Rinaldi fala que com a saída dos conselheiros Diego e Fábia da mesa 
diretora, a mesma está em numero reduzido de membros, coloca que tem outros conselhos com 
numero maior de membros na mesa diretora, agora o nosso conselho com dois integrantes na 
mesa diretora eu penso que é muito pouco; embora nós estejamos quase no termino do ano, e não 
acho justo dois membros carreguem toda essa carga de responsabilidade até fevereiro de 2018. O 
presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que como a conselheira falou já estamos no 
final do ano e o mandato está quase no fim; a presidência analisou que fazer uma eleição para vice 
– presidente; diz que já tivemos dois vice-presidentes, o primeiro compareceu apenas em uma 
reunião e o 2ª não compareceu em nenhuma reunião visto que já tivemos a sobrecarga. Diz que o 
ano está findando e não seria razoável fazer uma nova eleição para esse pequeno espaço de 
tempo. 4.1. Apreciação da Abertura de Credenciamento das Clinicas de Fisioterapia para 
2017 /2018. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em votação o edital de 
credenciamento das clinicas de fisioterapia de 2017/2018. Aprovada por 15 (quinze) votos fa-
voráveis. 4.2. Apreciação do Plano Municipal de Saúde de 2018/2021 com as devidas suges-
tões do Conselho. O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana que fará novamente a apresentação do 
Plano Municipal de Saúde com as sugestões dos conselheiros. Meta 1- Garantir o atendimento 
qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de 
Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assis-
tência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Manter 
o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transva-
ginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos. Adquirir veículos para as diversas áreas da 
SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família. Diretriz 3 – Promover o cui-
dado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), consi-
derando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as 
especificidades como as pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa 
e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de aten-
ção à saúde. Meta 3 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de 
atenção as gestantes se dêem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico. 
Implementar os protocolos e fluxos de referência e contra referencia nas redes de atenção a saúde 
do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz. Meta 4 - Realização de Concurso 
Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS. 
Implantar PCS para quadro próprio dos servidores da SMS. Meta 7 - Contratação do profissional 
Técnico de Enfermagem e ou Enfermeiros para Salas de Vacinas da APS. Meta 9 - Realizar curso 
introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS. Realizar capacitação com os profissionais 
da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde. Realizar capaci-
tação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco. Proporcionar educação continua-
da para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental. Promover o estímulo profissional 
da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações 
externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da 
educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria 
Municipal de Saúde. Meta 11 - Implantar conselhos locais de saúde, por meio do Conselho Muni-
cipal de Saúde, priorizando área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e 
Esplanada, extensivo a região rural). Meta 12 - Proporção 100% de óbitos infantis e fetais investi-
gados. Proporção100% de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. 5. Ações Estra-
tégicas: tais ações estratégicas foram estabelecidas tendo como base as deliberações da última 
Conferência Municipal de Saúde (2011), do Plano de Governo para o período de 2018 a 2021, da 
última Plenária dá Saúde (2013), das discussões das Oficinas de Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde, e de contribuições dos conselheiros de saúde em reunião de apresentação do 
mesmo, bem como dos diversos instrumentos normativos que orientam o gestor nas suas compe-
tências de planejamento em saúde. Meta 38 -  Implementação da Política Nacional de Saúde Inte-
gral das Populações do Campo e da Floresta, através da estratificação de dados sociodemográfi-
cos e epidemiológicos destas populações, a fim de garantir acesso aos serviços de saúde com 
resolutividade, qualidade e humanização, incluindo as ações de atenção, as especializadas de 
média e alta complexidade e as de urgência e de emergência, de acordo com as necessidades e 
demandas apontadas. Meta 39 -  Garantir a execução das diretrizes da Política Nacional de Saúde 
da Pessoa com deficiência, a serem implementadas solidariamente nas três esferas de gestão e 
incluindo as parcerias interinstitucionais necessárias, são: a promoção da qualidade de vida, a 
prevenção de deficiências; a atenção integral à saúde, a melhoria dos mecanismos de informação; 
a capacitação de recursos humanos, e a organização e funcionamento dos serviços. Meta 40 - 
Promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-
-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Meta 41 - 
Desenvolvimento de ações específicas para a redução das disparidades étnico-raciais nas 
condições de saúde e nos agravos, considerando as necessidades locorregionais, sobretudo na 
morbimortalidade materna e infantil e naquela provocada por: causas violentas; doença falciforme; 
IST/HIV/AIDS; tuberculose; hanseníase; câncer de colo uterino e de mama; transtornos mentais. 
Meta 42 -  Realizar intervenção com ações educativas e de busca ativa do público-alvo, com a fi-
nalidade de promover uma redução do índice de gravidez na adolescência, através de ações 
educativas junto aos adolescentes assistidos pelos serviços de saúde. O presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho coloca em votação em regime de votação o Plano Municipal de Saúde de 
2018/2021. Aprovado 15 (quinze) votos favoráveis.4.3. Apreciação de normas para a indicação 
de membros dos Conselhos Municipais. O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que ele que 
encaminhou a sugestão para a Mesa Diretora; para discutir sobre essa lei nº 12.951 que já foi 
aprovada pela câmara municipal de Ponta Grossa; e foi encaminhada para sansão do prefeito. 

Fala da referida Lei; que é inoportuna e desrespeita a legislação, não tem qualquer respaldo na 
legislação federal, Regimento Interno do Conselho; diz que gostaria de destacar alguns pontos 
como no artigo 1º “restrição de crédito” é motivo para conselheiro não participar; vai indicar que o 
conselho não pode ter mais de uma mesa. No 2º artigo, profissional que tiver atuação nos respec-
tivo conselho não poderá participar, fala que é completamente contrario a todas as resoluções 
nossas e de todos os conselhos. No 3º artigo quando indica que é necessário gravar em áudio; é 
uma indicação não razoável pensando na estrutura da prefeitura; equiparam a estrutura da câma-
ra municipal que tem funcionários e equipamentos pra isso. No 4º artigo, não levam em considera-
ção que o nosso conselho tem reuniões quinzenais, e a convocatória tem que ser feita em oito dias 
antecedentes. No 5º artigo, repete a ideia que em 48 horas tem que estar os vídeos das reuniões 
dispostos na internet. Está lei é inteira irrealizada, inútil, não razoável, mal redigida, enfim todas as 
debilidades possíveis, a sua sugestão do texto é que, encaminhemos diretamente ao gabinete do 
prefeito Sr. Marcelo Rangel, com indicação forte para que essa lei inteira seja vetada.   O conse-
lheiro Leandro Soares Machado fala que acredita que a forma foi equivocada em estabelecer es-
sas normas e parâmetro aos conselhos.  Diz que as questões apontadas pelo conselheiro Felipe 
foram ponderadas. Propõem uma ação civil publica. A conselheira Cláudia Cristina Saveli propõe 
que se protocole o documento, reúna um grupo para levar em mãos o documento para o prefeito, 
e chama a imprensa.  O conselheiro Leandro Santos dias fala que o texto que foi apresentado pelo 
conselheiro Felipe; sugere que chame de moção de repúdio, de um nome pra isso, não sei se 
moção de repudio teria o caráter do texto, mas em sua opinião caberia porque indo para a questão 
politica isso não é um ato falho, isso insere em conjuntura mundial que o mundo procura saídas 
estremas pela esquerda e direita isso é claramente uma tentativa, uma amostra da classe politica 
de até a onde eles podem ir para manter privilégios e com todo o respeito isso não deveria se 
chamar lei nº 12.951, isso aqui é ato inconstitucional para o município de Ponta Grossa, diz que 
tem total acordo com o que a conselheira Claudia falou tudo na vida é uma questão de oportUnid 
quando se abre uma janela; em sua opinião temos que pular dentro, é uma grande oportUnid de 
nós colocarmos a classe politica que aprovou isso daqui no corne e superando isso mostrar o tra-
balho do Conselho que é importantíssimo na questão que tange, que regulamenta toda a questão 
que é o  princípio de gestão  democrática que está inserido na constituição. A conselheira Ana 
Maria Bourguignon de Lima fala que gostaria de destacar dois parágrafos importantes que acaba-
mos não discutindo no caso desses indicados pelas entidades não se adequarem essa norma; art. 
1º § 1º, “O prefeito municipal deve determinar que seja oficiado a entidade competente para indi-
cação de novo membro que preenche os  requisitos previstos nesta lei”. Diz que isso não é função 
do prefeito, isso é regular o exercício livre das associações, livre da participação; e n o art. 1º § 2º, 
“Na hipótese da respectiva entidade não atender á determinação que trata o parágrafo anterior, o 
ato de indicação e nomeação será declarado nulo de pleno direito”; diz que é completamente ab-
surdo, concorda com o que foi falado aqui e acha interessante fazer encaminhamento para o gabi-
nete do prefeito; mas acha importante também fazer alguma ação na câmara de vereadores, isso 
foi um ato do vereador, escrito pelo vereador George, mas os outros vereadores aprovaram, signi-
fica que eles não têm conhecimento do que são conselhos municipais de saúde, quais são as 
funções, quais as legislações que regem estes órgãos; precisamos encaminhar está nossa mani-
festação à câmara municipal, porque isso mostra uma completa ignorância com o tema que é 
muito importante para o nosso município. O conselheiro Felipe Simão Pontes sugere que não 
chegue como moção de repudio; que seja encaminhado como nota de esclarecimento para o 
prefeito e pedir para o prefeito vetar. Se o prefeito aprovar aí sim podemos entrar com uma ação 
civil pública. O conselheiro Leandro Soares Machado sugere que seja encaminhado como delibe-
ração. A conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima fala que seja enviado o texto como: que os 
conselheiros deliberam que: aí o texto que analisa cada ponto, e no final de solicita recomenda 
veementemente ao Prefeito Municipal que vete a Lei 12.951/2017 em sua totalidade. O presidente 
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em regime de votação para que seja encaminhado o 
texto para o prefeito e na sequencia para a câmara de vereadores de acordo com a fala do texto 
da conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima. Aprovado por 15 (quinze) votos favoráveis. O 
presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho pergunta quem se propõe em levar o documento 
para o prefeito: os conselheiros Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, 
Ana Maria Bourguignon de Lima, Cláudia Cristina Saveli e Leandro Santos dias. O conselheiro 
Leandro Santos dias sugere em levar o documento para o prefeito ao meio dia em seguida leva 
para os vereadores. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião às 
20h02min.
______________________________________________________________________________

Ata da15ª reunião ordinária do CMS 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta e sete 
minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Realizou-se a décima 
quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Presentes os conselheiros Titulares: 
Diego Osmar Rodrigues, André Luiz Albuquerque Lisboa,
Jefferson Magno Pereira, Elaine Cristina Rinaldi, Ana Paula Tozetto, Regina Rosa Pedrozo Rosa, 
Cláudia Cristina Saveli, Maria Alina Lurdes Oliveira, Felipe Simão Pontes, Paulo Saincler Heusi, 
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, e Ana Maria Bourguignon de Lima. Presentes Conselheiros 
Suplentes: Bruno Cavasotti Almeida, Ana Caetano Pinto, Ailton José Spitzer e Recson Eder Mar-
ques Pelentil. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos e procede a 
abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 
14ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relato Geral.  2.1. Relato das Comissões. 3. Informes Gerais: 
4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação do Orçamento atual do CMS. 4.2. Apresentação do Pro-
tocolo de Acolhimento. 4.3. Apreciação da Abertura de Credenciamento das Clinicas de Fi-
sioterapia para 2017 /2018. 1. Leitura e Aprovação da 14ª Ata da Reunião Ordinária. A 14ª ata 
após as correções, ficara para a aprovação na próxima reunião. 2. Relato Geral. 2.1. Relato das 
Comissões. Não teve relato das comissões. 3. Informes Gerais: O conselheiro Diego Osmar 
Rodrigues comunica que devido a sua substituição na ultima reunião, ele não faz mais parte da 
Mesa Diretora do CMS, diz que vai participar da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos. 
Diz ainda que não pode estar na ultima reunião, mas gostaria de agradecer a conselheira Ana 
Maria Bourguignon de Lima da disponibilidade no evento, e que a mesma fez um relato digno do 
que foi produzido no evento do 1º Seminário Municipal do Controle Social, diz que a “Carta em 
Defesa do SUS” será encaminhada para o Conselho Estadual de Saúde e para o Conselho Nacio-
nal de Saúde. A conselheira Ana Paula Tozetto se retrata, quando ela disse que as ambulâncias 
estavam amarradas com ataduras. A ambulância de nº 318 a placa é AOQ 2256, diz que está se-
mana a ambulância foi para a Retimaq, porém a ambulância continua amarrada com uma braça-
deira preta, tiram a atadura e colocaram uma braçadeira preta, e a ambulância de nº 574 que 
continua rodando os pneus estão carecas, fazem rodízio trocam o pneu da trazeira colocam na 
frente. Diz que existe um fluxo bem grande da rede, porque a Retimaq demora em entregar; porque 
o pagamento está atrasado. Apresenta na tela à ambulância amarrada, e a ambulância com os 
pneus carecas; tem duas ambulâncias novas que rodam menos, que eles utilizam mais para a 
saída do medico e UTI, as ambulâncias que transportam a grande massa de paciente estão nestas 
condições. Fala que gostaria de se retratar porque o Secretário Adjunto de Gestão em Saúde Sr. 
Robson Xavier da Silva disse que era grave a minha denuncia por isso trouxe o pen drive e as fo-
tos. A conselheira Ana Maria Bourguignon de Lima fala que gostaria de perguntar em que momen-
to nós vamos falar sobre as metas do CMS, temos que fazer uma reunião interna no CMS para 
definir está questão para que seja incluída no Plano Municipal de Saúde de 2018/2021. O conse-
lheiro Diego Osmar Rodrigues fala que essa foi uma de nossas metas revistas até porque temos 
umas celebrações antigas sobre essas questões, mas como a mesa diretora deliberou, eu faço 
isso em uma próxima reunião. O conselheiro Felipe Simão Pontes fala que a denuncia da conse-
lheira Ana Paula Tozetto deve ser encaminhada por este conselho para os órgãos competentes 
sobre a forma de denuncia, porque não podemos ver uma situação dessas e não se pronunciar e 
não encaminhar de maneira como tem que ser encaminhada. A conselheira Ana Paula Tozetto fala 
que é feita a denuncia através do jornal (SINDSERV), o jornal do SINDSERV de dezembro de 2014 
já trazia as ambulâncias nessas precariedades; diz ainda que aí entra num parâmetro; como sindi-
cato nós levamos em conta o servidor, e o servidor tem horas que acaba acatando ordem de tra-
balhar por questão de medo de ser penalizado e retirado do local, ele não pode, mas até provar o 
contrario (se refere ao funcionário) pode ser afastado. A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes Oliveira 
fala que no dia 12 de outubro surgiu uma liminar que impediu os enfermeiros de trabalhar de poder 
fazer as solicitações de exames na atenção primaria isso veio com um impacto muito importante, 
estamos em pleno outubro rosa, na campanha de coleta de exames e estávamos impedidos de 
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realizar, apenas na quinta feira (13/10/2017) passada caiu a liminar e pudemos retomar os traba-
lhos, enquanto enfermeiros para fazer essa parte de prevenção principalmente no outubro rosa; é 
claro que existe um desmonte do SUS, primeiro foi com a parte do PNAB (política nacional de 
atenção básica) que a principio não constava o nome do enfermeiro, equipe mínima. Fala que o 
Conselho Federal de medicina pelo ato médico que fez com que surgisse essa liminar impedindo 
os enfermeiros de fazer a solicitação de exames, nós enquanto enfermeiros lutamos muito pela 
saúde da população, trabalhamos com a parte da prevenção, nosso trabalho ficou prejudicado por 
mais de uma semana, as Unids estavam em plena campanha de outubro rosa, com certeza houve 
um atraso de pré-natais, por isso eu acho importante a apresentação dos protocolos porque nes-
ses protocolos trazem o que os enfermeiros podem ou não fazer, inclusive nós solicitamos toda a 
rotina do pré-natal. Conseguiram reverter a liminar, mas não sabe por quanto tempo, gostaria de 
deixar todos a par porque tenho certeza que nós enquanto conselheiros temos que lutar sim por 
uma saúde de qualidade, principalmente com as atribuições dos profissionais da enfermagem que 
estão prejudicados por está liminar, e prejudicando principalmente o usuário.  A 1ª secretaria Maria 
Alina Lurdes Oliveira fala referente ao ofício nº 104/2017 da SMS a indicação de um conselheiro 
de saúde para compor a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato nº 419/2017 
entre o Município de Ponta Grossa e a Sociedade Beneficente São Camilo. Indicado o conselheiro 
André Luiz Albuquerque Lisboa. O conselheiro Felipe Simão Pontes sugere que o CMS se posicio-
nasse favorável à categoria dos enfermeiros uma vez que a defesa do ato médico foi manifesto, no 
conselho federal de medicina e inviabiliza o trabalho das equipes da saúde da família, penso que 
foi uma batalha que a categoria venceu mas tem uma liminar, acredita que a ameaça continua 
batendo  e este conselho como represente da sociedade civil deve deixar registrado que nós 
apoiamos está questão da categoria da enfermagem. A conselheira Ana Maria Bourguignon de 
Lima fala que representa o CMS no Comitê Regional de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, infor-
ma que este ano não terá mais reuniões, diz que saiu uma portaria da SESA que vai ser montada 
uma comissão técnica para analisar os óbitos.  O presidente José Timóteo Vasconcellos informa 
que a conselheira Beatriz Martins Ciriaco de Francisco foi indicada para participar do curso de 
formação de multiplicadores para capacitação de conselheiros de saúde, não foi porque a SMS só 
disponibilizou o carro, faltando hospedagem e alimentação. O conselheiro Diego Osmar Rodrigues 
explana que, contudo nós temos uma determinação do Tribunal de |Contas do Paraná, que não se 
podem pagar diárias para quem não é servidor; acontece que o processo chegou pra nós dia 
11/10/2017 e o curso era dia 18/10/2017, dentro das possibilidades e das legalidades que nós te-
mos poderíamos ceder o veículo se o CMS optasse também por um funcionário seria muito mais 
fácil pra nós para providenciar a diária se for servidor, o servidor tem direito de receber está diária 
e que está diária custeia o deslocamento, hospedagem e alimentação; neste caso especifico sen-
do a conselheira da sociedade civil nós não temos nem um encaminhamento e despesa de ressar-
cimento de notas a CLT que traz o nosso regime só permite que se faça o pagamento de diárias 
para quem é servidor publico; só queria que fosse colocada essa dificuldade nossa no sentido de 
que temos que trabalhar conforme a lei nº 141. A 1ª secretaria Maria Alina Lurdes Oliveira fala que 
gostaria de colocar que estávamos aqui com dois representantes do gestor e conversamos em 
particular com o Sr. Luiz Antonio Delgobo e em momento nenhum foi nos colocado o que você está 
nos colocando agora; porque até mesmo eu ou outro servido iria se disponibilizar para ajudar o 
CMS; diz que foi uma falha de gestão pela falta de comunicação. O conselheiro Recson Eder Pe-
lentil pergunta a onde está à verba do CMS para bancar está verba, porque o CMS teria que dar o 
suporte para a conselheira. A Srª Elaine Machado fala que até poderia ter sido feito, mas não seria 
diária, faríamos três orçamentos, mas perto do evento com alimentação aí daria para fazer sem 
problema nenhum, o que o Sr. Diego quis dizer que diretamente para o conselheiro não poderia 
fazer. O conselheiro André Luiz Albuquerque Lisboa informa que ele participou do curso de forma-
ção de multiplicadores para capacitação de conselheiros de saúde; diz que o objetivo do curso é 
pra ser multiplicador da questão do controle social da questão da legislação, não tratou em si das 
leis esse é o dever de casa de quem participou desse evento de capacitação de multiplicador, a 
maioria dos que estão lá já são conselheiros, de toda a região do macro leste, tinha pessoas com 
muito conhecimento de conselho e eu que não tinha nenhum conhecimento; depois de novembro 
que vai ser feito a próxima capacitação para dar continuidade, vamos fazer um estudo da legisla-
ção do que precisa ser aplicado; a ideia é fazer isso com a nova composição do CMS. 4.1. Apre-
sentação do Orçamento atual do CMS. O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana que a despesa 
orçada em 2017 do CMS, tivemos o desmembramento em natureza de despesas em equipamen-
tos e matérias permanentes foi feito uma previsão orçamentária de R$ 6.755,53 (seis setecentos e 
cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) quer dizer que este valor foi previsto pelo or-
çamento, para abrir a categoria orçamentária; em relação à manutenção das atividades do CMS 
diárias de pessoal civil foi aberta essa categoria no valor de R$ 3.768,48 (três mil setecentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), vamos ver pra frente que não foi utilizado ne-
nhum saldo disso, enfim não tivemos nenhuma alteração da legislação que permitisse o pagamen-
to de diárias aos conselheiros de saúde não sendo eles servidores, é melhor garantir que se abra 
essa natureza de despesa do que não se tenha ela e depois tenha que se incluir, material de 
consumo foi feito uma previsão de R$11.932,38 essa despesa nós tivemos, uma atualização de R$ 
6.832,98 porque houve remanejamento desse valor para outra dotação, tivemos de passagens 
despesas de comoção prevista de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), também caso o CMS 
fosse utilizar, de pessoa física foi feito uma previsão de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
serviço de terceiros (pessoa jurídica, empresas), foi feito uma previsão de R$ 22.402,03 (vinte e 
dois mil quatrocentos e dois reais e três centavos), despesas dos anos anteriores R$ de 500,00 
(quinhentos reais), fechamos o orçamento previsto para o CMS por R$ 50.359,02 (cinquenta mil 
trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), desses cinquenta mil trezentos e cinquenta e 
nove reais e dois centavos; empenhado R$ 19.160,08 (dezenove mil cento e sessenta reais e oito 
centavos), temos um saldo orçamentário de R$ 34. 098,04 (trinta e quatro mil noventa e oito reais 
e quatro centavos), saldos orçamentários isso não quer dizer que seja dinheiro, temos isso em 
rubrica orçamentaria. Se nós tivermos no CMS um pouco mais de planejamento no inicio do ano, 
porque esse recurso é recuso mil da prefeitura, não é uma conta que venha do governo do estado 
ou federal é o recurso da 303, que é o recurso mil que depende da arrecadação da prefeitura para 
que possamos gastar de acordo com o planejado. O conselheiro Paulo Saincler Heusi explana que 
conforme o que você (se refere ao Diego) falou o nosso orçamento é rubricado em cinquenta mil e 
uns quebrado e tem um saldo de trinta e quatro mil ainda, acho estranho isso aí porque daqui a 
pouco não temos pilha para o gravador, não temos lanche porque não está sendo pago pela SMS 
é coisa pequena porque necessariamente a despesa de consumo do CMS é mínima, é só para 
termos uma clareza melhor de como fica isso aí. O conselheiro Recson Eder Marques Pelentil ex-
plana que você (se refere ao Diego) comentou que tem trinta e quatro mil, você falou que não é em 
espécie é só cifras; a 453 diz que o CMS delibera o seu próprio orçamento, queria entender porque 
já cheguei aqui e não tinha nem água não entende se tem cifra sobrando porque o mínimo não está 
sendo executado aqui dentro; ou seja, temos receita, mas não temos saldo, diz que não está en-
tendendo porque os números não estão fechando tem trinta e quatro mil, mas ao mesmo tempo 
não tem água, não tem pilha pelo que se Paulo está comentando aqui. A lei nacional deixa claro 
que o dinheiro é do CMS. O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana referente à falta de insumo no 
CMS, a decisão para ver como gasta está previsão orçamentaria; todo mês de outubro é enviado 
um documento para que se faça isso uma previsão para ver quanto vai se gastar dentro destas 
despesas do CMS; não basta só pedir pilha, água, na lei 866 exige que tenha projeto básico. A Srª 
Elaine Machado explana que o CMS tem total autonomia sobre o orçamento, porém quem libera 
este dinheiro é a secretaria de finanças. O conselheiro Jefferson Magno Pereira fala que se nós 
temos um recurso e o recurso existe na lei (LOA), aí tem que passar por secretario de finanças; 
acho que tem alguma coisa errado, outra coisa se o CMS se programar; não vejo porque alguma 
coisa está faltando; se tem programação tem pedido se tem registro de preço dentro do que nós 
estamos necessitando é muito rápido. Solicita que o CMS peça por escrito porque a secretaria de 
finanças tem que liberar o dinheiro. O conselheiro Felipe sugere para que sejam encaminhados 
para a comissão de Orçamento, Programas e Projetos, para que seja feito o projeto.  O presidente 
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho explana que conforme a sugestão do conselheiro será enca-
minhada para a Comissão de Orçamento, Programas e Projetos, para analisar e fazer o projeto. 
4.2. Apresentação do Protocolo de Acolhimento.  O Sr. Diego Osmar Rodrigues explana que 
por uma questão de ordem gostaria de fazer uma alteração de pauta porque nós não vamos ter 
hoje a apresentação de protocolo de atendimento porque a coordenadora de protocolo da SMS e 
o Sr. Robson eles estão em São Paulo representando a cidade de Ponta Grossa no hospital Sírio 
Libanês, porque nós tivemos um protocolo da saúde da mulher que foi feito aqui no município se-

lecionado para amostra de um trabalho de experiências idosas, ele (referente ao Sr. Robson) pede 
desculpas, enfim porque estava na pauta, mas ele se coloca a disposição para a próxima reunião 
ordinária fazer a apresentação. 4.3. A Srª Gisele explana que o objetivo do credenciamento é as 
clinica de fisioterapia, credenciar estabelecimentos de fisioterapia de forma complementar, porque 
de forma complementar, porque temos a fisioterapia nos hospitais, nos NASF, só podemos creden-
ciar de forma complementar, os serviços serão remunerados conforme a tabela SUS, R$ 4,67 
(quatro reais e sessenta e sete centavos) e R$ 6, 25 (seis reais e vinte e cinco centavos) por ses-
são de fisioterapia, já faz alguns anos que não tem aumento. Temos observado que em 2014 até 
2016, tem aumentado muito a quantidade de sessões de fisioterapia, ano passado foi trezentos e 
vinte mil este ano foi previsto trezentos e sessenta mil sessões de fisioterapia, as clinicas desde 
2014 não tem fila de espera o paciente chega lá e é atendido na mesma hora na clinica, atualmen-
te contamos com quatro clinicas; o credenciamento está aberto para quantas clinicas se interessa-
rem. O valor de trezentos e sessenta mil é para o ano inteiro, divididas em quantas clinicas se 
credenciarem é passado R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mensal para cada clinica atual-
mente. Temos um gasto mensal de mais ou R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais); se fossemos 
gastar em fisioterapeutas iriamos gastar R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) por mês, sem local, 
sem aparelhos sem profissionais. Ano passado fomos até o Ministério Público conversar com o Dr. 
Marcio Dantas e ele aprovou tendo em vista a economia do município, porque além da economia 
a pessoa chega e é atendida na hora.  O conselheiro André Luiz Albuquerque Lisboa pergunta 
como se dá o acesso aos pacientes e como funciona o fluxo. A Srª Gisele responde que é só o 
médico especialista que pode solicitar, quando o médico vê que o paciente vai precisar de mais de 
dez sessões, o medico escreve na primeira guia trinta sessões, o paciente vai até o setor de fisio-
terapia e nós agendamos as dez primeiras sessões, as outras vinte para facilitar o paciente conse-
gue pegar na Unid de saúde, desde que o especialista escreva na primeira guia quantas sessões 
o paciente vai precisar. O conselheiro André Luiz Albuquerque Lisboa diz que a sua preocupação 
hoje é que o município de Ponta Grossa tem uma fila de dois mil pacientes para ortopedia, se o 
médico clinico geral da Unid de saúde que acompanha o paciente e sabe todo o histórico, se o 
médico  da Unid não conseguiria encaminhar o paciente direto para a fisioterapia sem precisar ir 
para o ortopedista. O conselheiro Paulo Saincler Heusi explana que tem uma filha que é deficiente 
de nascença, é cadeirante e faz vinte e cinco anos que ela faz fisioterapia e não vai sarar nunca 
ela sabe disso, temos frequentado as clinicas e tenho visto que o serviço não é legal apesar de 
toda a presteza das moças que atendem a maioria dos funcionários não transferem pacientes da 
cadeira para o tatame, não são obrigados; a alegação deles é que tanto os profissionais como os 
pacientes podem ser machucados, de fato já aconteceu de machucarem a minha filha, pede que 
sempre tenha um acompanhante para realizar este procedimento; o acompanhante da minha filha 
sou eu, tenho 76 anos e não posso fazer muita força. O médico solicitou fisioterapia do joelho, 
como ela vai fazer fisioterapia sentada na cadeira, à funcionária da clinica até tenta, quando vou 
pegar a minha filha está deitada na cadeira de roda o joelho pode até estar bem, mais aí estragou 
as costa porque ficou dependurada. Alguns profissionais alegam o atendimento de até quatro pa-
cientes no mesmo horário o que impossibilita a qualidade.   Diz aqui no chamamento que a clinica 
tem que ter três profissionais; a clinica que estamos indo tem três profissionais, não sei quantas 
horas os profissionais são obrigados a fazer, tem um profissional cedo, um à tarde, um a noite, a 
clinica que necessariamente não atende muito o SUS, atende mais pilates. O conselheiro Recson 
Eder Marques Pelentil explana que como o serviço é terceirizado quais os critérios que são adota-
dos para aprovar o contrato. A Srª Gisele explana que tem que atender os critérios que constam no 
edital de chamamento. O presidente José Timóteo Vasconcellos encaminha para a Comissão de 
Orçamento, programas e projetos. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encerra a 
reunião ás 19h59 min. 

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

C U LT U R A

F U M 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

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIA 30/11/2017
CONTRATO Nº 006/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATADA: ANGELA MOLINA COLNAGO – ME
OBJETO: prestação de serviço de locação e instalação de objetos de decoração natalina para 
utilização durante o Natal 2017.
VALOR: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)
PRAZO: 17 de novembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 008/2017



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.198 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO  DE 2017 9

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 23/2017
CONTRATANTE:: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
CONTRATADA: TIAGO LUIZ BONAMENTE ME
OBJETO: tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, 
dos serviços de manutenção corretiva e preventiva veicular, com fornecimento de peças, nos ser-
viços descrito abaixo, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a 
efeito pela Licitação sob modalidade  Pregão , na Forma Presencial nº 14/2017, do tipo Melhor 
Índice - Global, de 10/11/2017, devidamente homologada no dia 23 de Novembro de 2017 pelo 
CONTRATANTE 
VALOR: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pelo período de 12 meses.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.

Ponta Grossa, 01 de Dezembro de 2017.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente

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

AVISO DE EDITAL 
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna público, que em 
sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 

LEILÃO nº 001/2017
DATA: 20/12/2017.
HORÁRIO: 09:00 horas.
OBJETO: “Alienação de 02 (dois) veículos de propriedade da Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa, qual seja, os veículos VW GOL ano 1992, placa ADA-1012 e VW GOL ano 2007, placas 
AOT- 3654, indicados no Anexo I deste edital, observadas obrigatoriamente, as condições aqui 
estabelecidas.
Relação de veículos e Lance Mínimo

LOTE 01
VEÍCULO/MARCA  VOLKSWAGEN/GOL

ANO 1992
PLACA ADA-1012

CHASSI 9BWZZZ30ZNT081706
CONDIÇÃO DO VEÍCULO GASOLINA/ EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PATRIMÔNIO 443
LOCAL DO BEM R. MARECHAL DEODORO, 751 – CENTRO – PONTA GROSSA - PR
LANCE MÍNIMO R$ 5.732,50

LOTE 02
VEÍCULO/MARCA VOLKSWAGEN/GOL

ANO 2007
PLACA AOT-3654

CHASSI 9BWCA05W37T147564
CONDIÇÃO DO VEÍCULO FLEX/ EM REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO

PATRIMÔNIO 444
LOCAL DO BEM R. MARECHAL DEODORO, 751 – CENTRO – PONTA GROSSA - PR
LANCE MÍNIMO R$ 14.647,50

Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PROLAR - http://
www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@prolarpmpg.com.
br. 

Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2017
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR 
CNPJ 81.670.804/0001-08
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – Pro-
lar no uso das atribuições que lhe confere de acordo com o capítulo III artigo 8º do Estatuto Social 
desta Companhia convoca os Srs. Acionistas para participarem da 30ª Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada no dia 18 de Dezembro  de 2017 às 14:00, na sede social, sita a Rua Balduíno 
Taques, 445 –3º andar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Alteração da Lei que institui a Prolar; 
b) Alteração do Estatuto Social;
c) Inclusão de Novas Diretrizes da Política Habitacional;
d) Outros Assuntos.

Ponta Grossa, 29 de Novembro de 2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Presidente do Conselho de Administração

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

REABERTURA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017
DATA DE REABERTURA: 07/12/17
HORÁRIO: 14:00 HORAS
Tendo em vista que o Pregão Presencial nº 022/2017 encontra-se SUSPENSO desde o dia 
29/11/17, informo que após analise mais detalhada da Habilitação pela equipe de Pregoeiros 
e Contador deste Órgão, o processo licitatório será reaberto para continuidade.

SCHEILA TRIERVEILER
Pregoeira

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 390/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA SECRETA-
RIA DE ESPORTE E TURISMO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESPOR-
TES DOUGLAS FABRICIO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07.12.2017– 10:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 07.12.2017– 18:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 391/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO TELEMACO BORBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA EM REUNIÃO COM O PREFEITO MARCIO 
ARTUR DE MATOS

DATA/HORÁRIO INÍCIO 11.12.2017– 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 11.12.2017– 13:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 392/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO IRATI/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE IRATI EM REUNIÃO COM O PREFEITO JORGE DERBLI

DATA/HORÁRIO INÍCIO 14.12.2017– 10:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 04.12.2017– 18:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 393/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR MAINARDES, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 29.11.2017- 14:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 29.11.2017- 20:00 H

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 24,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
BAO 7916

ORDEM 394/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR GEORGE, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 05.12.2017- 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 05.12.2017- 17:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
BAO 7916

ORDEM 395/2017
DATA CONCESSÃO 04.12.2017

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR JOAO FLORENAL, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA-
NÁ, NO GABINETE DO DEPUTADO PLAUTO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04.12.2017- 09:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 04.12.2017- 17:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
BAO 7916



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.198 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 05 DE DEZEMBRO  DE 201710

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


