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D E C R E TO S

D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 6. 7 2 5,   de   12/12/2019      
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com o protocolado SEI nº 49.161/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 12 de dezembro de 2019, LEONARDO JOSÉ MENDES, do 
emprego de provimento em comissão de Diretor do Departamento Administrativo, CC 17, da Se-
cretaria Municipal de Esportes.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 6. 7 2 6,   de   12/12/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com o protocolado SEI nº 51.853/2019, e mediante avaliação a ser 
aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 13 de dezembro de 2019, VALDONI MAGAGNIN, para exercer o emprego 
de provimento em comissão de Diretor do Departamento Administrativo, CC 17, da Secretaria 
Municipal de Esportes.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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L I C I TA Ç Õ E S

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 296/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 27 de janeiro de 2020, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para Aquisição através de Registro de Preços de Coffe Break e Água Mineral para a Secretaria 
Municipal de Finanças. Valor Máximo: R$ 39.079,90(trinta e nove mil e setenta e nove reais e 
noventa 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) 3220-1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 12 de dezembro de 2019.
CLAUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal da Fazenda
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

CONTRATO N°429/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES
OBJETO: fornecimento de até  220 (duzentas e vinte) marmitex por dia 
VALOR: valor unitário de R$ 13,80 (Treze reais e oitenta centavos)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de licitação nº 84/2019
______________________________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 294/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 24/12/2019 a 22/04/2020. 
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº272/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MB EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 22/11/2019 a 22/12/2019, e o prazo de 
vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 20/02/2020 a 21/03/2020.

R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 089/2019
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
39684/2019,

CONVOCA
NOME EMPREGO CLASS

Ana Paula Wagner Enfermeiro PSF 22

 
 Candidata aprovada no Concurso Público n° 001/2018 para o emprego público de Enfer-
meiro PSF, a comparecer até o dia 20/12/2019 (Vinte de dezembro de dois mil e dezenove), no ho-
rário das 8h30min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1° andar, Bairro 
da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os  direitos adquiridos em virtude  de sua aprovação  no referido concurso público.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 12 de dezembro de 
2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

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 DO REQUERIMENTO DA  Licença Simplificada
A ALDEMIR CORREIA COMERCIO DE GAS (CORREIA GAS) torna público que irá requerer a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Renovação Licença Simplificada, 
para a atividade de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) classe I  implementada 
na R TOLEDO 307, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A MECANICA TRUCKNEEW LTDA (MECANICA TRUCKNEEW) torna público que irá requerer a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a ati-
vidade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores implementada 
na AV SOUZA NAVES 5401, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A NEI JUNIOR DE LACERDA SILVA 09900271980 (NEI JUNIOR MECANICA) torna público que 
irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplifica-
da, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
implementada na R TOLEDO 54, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
Welt Participações S.A & Outros tornam público que irão requerer a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para o corte de espécies arbóreas nativas 
e exóticas no Loteamento Cidade Jardim, em Ponta Grossa (PR).

D I V E R S O S

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL PROFESSORA GLACY CAMARGO, REALIZADA EM DEZE-
NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, dezenove de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, tendo por local as de-
pendências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Glacy Camargo Sêcco, 
situado à rua Padre João Piamarta nº250, CEP:84046060, Bairro Colônia Dona Luiza DER, na 
cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de com-
parecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os 
fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais 
e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil, Professora Glacy Camargo Sêcco na 
forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Valdirene Riscken Jaguela, Presidente 
da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os 
trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Glacy Camargo Sêcco seguindo 
as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da 
proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Glacy Camargo Sêcco, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Padre João Piamarta n°253 , Bairro Colônia Dona Luiza “DER”, CEP 84046060,  fundada em 
26/02/2003, reger-se-á pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos 
dispositivos legais ou regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada 
de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais 
e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Glacy Camargo Sêcco, não 
tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os 
seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.
 

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Glacy Camar-
go Sêcco.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
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II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;

§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Professora Glacy Camargo Sêcco

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Glacy Camargo Sêcco quanto à realização de atividades com ônus 
para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
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IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas  pelo  Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Glacy Camargo Sêcco, na manutenção de seus objetivos institu-
cionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Glacy Camargo Sêcco, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Glacy Camargo Sêcco foi colocada 
em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário 
de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Helena 
Martins Ferreira também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Val-
direne Jaguela. Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Helena Martins 
Ferreira, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assinada. _____
______________________________________________________________________________
ATA 146/2018-DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAULO FREIRE, REALIZADA EM 07/12/2018.
Em, sete de dezembro de dois mil e dezoito, ás 14h30min, tendo por local as dependências 
do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, situado à rua Candido Borsato, nº 688, 
CEP 84030-520, bairro Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados 
que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes 
e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as 
alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação 
Infantil Paulo Freire, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A   Senhora Daiane Comin, 
Presidente da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e 
iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação 
de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, seguindo as exigên-
cias legais, mudanças e atualizações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta 
com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

 ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo 
Freire, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Candido Borsato, 
n°688, Bairro Uvaranas, CEP 84030-520, fundada em 26/02/2004, reger-se-á pelo presente Esta-
tuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que 
lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, não tendo caráter político 
partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus dirigentes e 
conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
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IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;

III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus  trabalhos  dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
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VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Paulo Freire quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou 
alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas: cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;

§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção da Escola;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, na manutenção de seus objetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Paulo Freire, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, foi colocada em votação, tendo 
sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de seus associa-
dos, conforme listagem de presença anexada a documentação. O (A) Diretor (a) Cristiane Apareci-
da Gonçalves Rosa também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. 
(a) Daiane Comin Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Cristiane Apa-
recida Gonçalves Rosa, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada 
e assinada. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 203 – 13 DE MAIO DE 2019
Aos 13 dias do mês de maio de 2019, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 
de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, 
os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Eduardo José de Godoy (FMC), Luiz 
Cirillo Barbisan (FMC), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (CME), 
Elizabeth Johansen (APPAC), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Hélcio Kovaleski (Teatro) e 
Márcio Antunes (Teatro). Participaram também os senhores: João Guilherme Castro, Patrícia Gue-
des Ribeiro e Luiz Carlos Gorchinski. Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1 Aprovação da 
ata 201: foi aprovada a ata da reunião 202. 2 Edital de Circulação de Espetáculos de Teatro: – Os 
conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes apresentaram o novo texto da proposta de edital 
de Circulação de Espetáculos de Teatro, acatando as sugestões elencadas na última reunião do 
CMPC. Após debates e análises de novas sugestões a minuta foi aprovada com uma premiação 
para nove espetáculos já montados, que realizarão sete apresentações, em sete espaços diferen-
tes, em vários locais da cidade de Ponta Grossa, com uma contrapartida social (oficina ou palestra) 
em cada local. Estão previstos sete prêmios no valor de R$ 7.000,00 cada um, totalizando R$ 
63.000,00 em premiações neste edital. Para avaliação dos projetos  para este edital serão consi-
derados os seguintes quesitos: Formação de plateia, circulação nos bairros da cidade, perfil dos 
espaços propostos, qualidade dos espetáculos, qualificação dos grupos e viabilidade técnica das 
propostas. 3 Ata da Conferência Municipal de Cultura – O conselheiro Eduardo Godoy, que atuou 
como secretário relator, apresentou a minuta da ata da última Conferência Municipal de Cultura, a 
qual foi lida pelo presidente Fernando Durante, para conhecimento dos demais presentes.  Após 
a leitura, os conselheiros avaliaram que a ata documenta com fidelidade os acontecimentos e 
as decisões daquela assembleia e aprovaram o texto sem alterações o qual foi assinado pelos 
membros da mesa organizadores da conferência. 4 Despedidas: O conselheiro Ricardo Santos 
Franco apresentou as suas despedidas do CMPC, destacando que o período em que atuou na 
companhia dos demais conselheiros, foi muito proveitoso possibilitando um grande aprendizado 
e parceria com bons resultados na sua vida pessoal e profissional e colocou-se à disposição para 
colaborar no que for possível. A conselheira Maria de Fátima também despediu-se  agradecendo 
a acolhida e enfatizou a importância da representação da Fundação Municipal de Cultura no Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pediu para que a FMC indique um 
representante atuante para aquele órgão, pois as entidades assistenciais precisam de oferta de 
atividades culturais para a sua clientela. Sugeriu também que os conselheiros de todas as áreas e 
das entidades representadas no CMPC, participem das reuniões onde são debatidos e elaborados 
os editais, para que todos os conselheiros possam conhecer e aprender as demandas de todos 
os segmentos culturais, bem como da população que vai receber a ação resultante dos editais. O 
conselheiro Helcio falou sobre a importância de ser conselheiro ao relatar sua experiência durante 
o biênio 2017/2019. Lembrou que, neste ano de 2019, irá completar sete anos como integrante do 
CMPC. Lembrou, também, que o atual colegiado, que se encerra neste mês de maio, como nunca 
antes na história deste Conselho, passou por diversas turbulências – como a morosidade do trâ-
mite para a aprovação da mudança da Lei que criou o Conselho, tendo em vista as mudanças em 
sua composição aprovadas durante a 18ª Conferência Municipal de Cultura, realizada no final de 
abril de 2017; a aprovação e o posterior arquivamento da famigerada “Lei dos Conselhos”, que, se 
estivesse em vigor, iria impactar negativamente, não só o CMPC, como todos os demais conselhos 
municipais; os problemas ocasionados pela falta de verificação, por parte da Fundação Municipal 
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de Cultura, da frequência dos conselheiros nas reuniões do Conselho; entre outros – mas que, 
mesmo assim, foi um período bastante oportuno de aprendizado e de novas experiências para os 
próprios integrantes do Conselho. Como ponto positivo, Helcio citou a abertura de doze editais de 
todas as áreas representadas no Conselho, que impulsionaram a arte e a cultura em Ponta Grossa 
ao longo de 2018. Por fim, Helcio parabenizou os novos integrantes do CMPC, lembrou da enorme 
responsabilidade que têm nas mãos, uma vez que se trata de agentes públicos, e colocou=se à 
disposição do Conselho para eventuais colaborações. 5 Informações gerais: o presidente Fernan-
do Durante informou aos presentes que as atividades e o acervo da Estação Arte será transferido 
para o Centro de Cultura para que o local passe pelas obras de manutenção que serão realizadas 
pela Secretaria Municipal de Educação. Após as obras o espaço será utilizado pela FMC e pela 
SME. Informou também que a locomotiva que está em frente à Casa da Memória será restaurada 
e transferida para a Estação Saudade. Informou ainda que nos próximos dias estará acontecendo 
o Festival Nacional de Contação de Histórias com uma programação diversificada e descentrali-
zada, convidando a todos para acompanharem os eventos. Informou ainda que o Grupo de Teatro 
Municipal está ensaiando a todo vapor sob a orientação do ator, diretor dramaturgo Edson Bueno 
e que a estreia do primeiro espetáculo está prevista para o mês de agosto. Ao final agradeceu aos 
conselheiros que estão saindo pela sua contribuição ao processo de elaboração e consolidação 
das políticas públicas de cultura de Ponta Grossa e saudou a chegada dos novos conselheiros que 
assumirão os seus cargos em cerimônia especial na Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, no 
próximo dia 22. O Sr. Luiz Carlos Gorchinski, eleito representante do setor de literatura no CMPC 
para o próximo biênio,  informou que solicitou à FMC uma cópia do regimento interno do Conselho 
e que ainda não foi atendido. Foi-lhe informado que a legislação pertinente ao CMPC, inclusive o 
regimento interno será encaminhado a ele e aos demais conselheiros. 6 Próxima Reunião – Ficou 
definida para o dia 10 de junho de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cul-
tural, às 18h em primeira chamada, ou às 18h15, em segunda chamada com qualquer número de 
participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finaliza-
da a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Eduardo José de Godoy (titular)   ___________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (suplente)   ____________________________________________________
Ricardo Santos Franco (Titular)    ___________________________________________________
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular)   _________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Georgeana Lanzini Vendrami (titular)   _______________________________________________
Helcio L. W. Kovaleski (titular)  _____________________________________________________
Márcio Antunes (suplente)   ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 204 – 10 DE JUNHO DE 2019
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, nas 
dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, número nove-
centos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 
Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conselhei-
ros:  Fernando Durante (Presidente), Luana Caroline do Nascimento (FMC), Nelson Silva Junior 
(UEPG), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Kelin Gerusa Peters 
Franco e Glaucia Wesselovicz (SESI), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do Patri-
mônio Cultural e Natural – APPAC), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educa-
ção), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr (cine-foto-ví-
deo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes populares), Patrícia 
Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participou também o Sr. Eduardo José de Godoy, 
Diretor do Departamento de Cultura da FMC. Justificou a ausência o conselheiro Luiz Cirillo Barbi-
san que está acompanhando a cirurgia de sua mãe que aconteceu nesta tarde. Os assuntos em 
pauta foram os seguintes: 1 Aprovação da ata 203: Foi aprovada a ata da reunião 203. 2 Organo-
grama da Fundação Municipal de Cultura: O senhor Eduardo Godoy apresentou o organograma da 
Fundação Municipal de Cultura e as devidas funções de cada um sendo: Departamento de Cultura, 
Departamento de Produção, Departamento de Captação de Recursos, Departamento de Patrimô-
nio e Departamento Administrativo e Financeiro. 3. PROMIFIC 2019: O senhor Eduardo Godoy 
sugeriu a criação de um grupo de trabalho entre os conselheiros para a organização das diretrizes 
de aprovação de incentivos via PROMIFIC. O grupo de trabalho será formado por Marcio Fabiano 
Antunes, Elizabeth Johansen, Fátima Ribeiro, Lenita Stark e Rafael Schoenherr. 4 Informações 
Gerais: Os conselheiros presentes determinaram que as reuniões terão início às 18h15 com a 
primeira chamada e às 18h30 com a segunda chamada. O senhor Eduardo Godoy reforçou que as 
justificativas de ausência devem ser enviadas por email e aprovadas em reunião e é responsabili-
dade do conselheiro faltante convocar o suplente para a reunião do conselho. O senhor Nelson 
Silva Junior questionou se as ausências dos suplentes devem ser justificadas e o senhor Fernando 
Durante explicou que não precisam, apenas as ausências dos titulares. O presidente do conselho, 
senhor Fernando Durante, explicou que conforme a normativa da Superintendência de Cultura do 
Estado somente o conselheiro titular da cadeira tem direito ao voto. O senhor Luiz Carlos Gor-
chinski questionou a decisão da Superintendência, pois há um regimento inteiro do Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural. O senhor Eduardo Godoy sugeriu que na reunião seguinte seja realiza-
da e votada uma atualização do regimento. O senhor Rafael Schoenherr sugeriu que na atualização 
do regimento  seja prevista a eleição do responsável pelo secretariado do conselho e respectivo 
suplente ou segundo secretário. Sugeriu também que o CMPC trabalhe também com resoluções, 
aos moldes do que é feito no Conselho Estadual de Cultura, como forma de documentar e efetivar 
suas deliberações. 5. Edital Multissetorial de Cultura Afro-brasileira:  O conselheiro Rafael Schoe-
nherr apresentou proposta de edital multissetorial com foco na cultura afro-brasileira, com o valor 
da cadeira de Circo e Dança (vacante na última Conferência Municipal de Cultura) previsto para 
2019, do Fundo Municipal de Cultura, num montante aproximado de R$ 39.000,00 (trinta e nove 
mil reais). A proposta foi aprovada por unanimidade. O edital irá prever três projetos com orçamen-
to de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), três projetos de R$ 3.000,00 (três mil reais) e seis projetos de 
R$ 2.000 (dois mil reais) totalizando R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). O conselheiro Rafael 
Schoenherr explicou que parte do valor restante, de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
deverá ser usada para o pagamento dos jurados do edital. Os projetos aprovados neste edital de-
verão ser executados no mês de novembro, durante a programação da FMC alusiva ao “Dia da 
Consciência Negra” e pagos em duas parcelas. Foi aprovado que os locais de execução dos pro-
jetos dos proponentes deverão servir de critério para apreciação dos jurados e que deve constar 
em parágrafo do edital que será dada preferência os projetos que promovam a descentralização 
das ações culturais. 6. Edital de Cine-foto-vídeo: O senhor Rafael Schoenherr apresentou o edital 
de cine-foto-vídeo com premiação para sete projetos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
cada. A senhora Elizabeth Johansen cobrou que os editais sejam enviados a todos os conselheiros 
por e-mail com antecedência para garantir a leitura completa antes da aprovação e propôs que na 
presente reunião fosse aprovado o edital de Cine-foto-vídeo, porém que os outros fossem envia-
dos por e-mail com no mínimo uma semana de antecedência da reunião na qual será analisado e 
aprovado. A senhora Patrícia Guedes apresentou a proposta de um edital de oficinas de fotografia 
e literatura marginal. O senhor Eduardo Godoy sugeriu para o edital de Cine-foto-vídeo a coloca-
ção de projetos inéditos e que promovam a discussão sobre patrimônios materiais e imateriais. A 
senhora Fátima Ribeiro sugeriu que os projetos que tenham relação com o patrimônio e com a 
vulnerabilidade social recebam uma pontuação diferenciada. O senhor Márcio Antunes sugeriu 
melhorar o valor para o corpo de jurados e o senhor Fernando Durante apontou que o valor dos 
jurados varia conforme o edital. O edital de Cine-foto-vídeo foi aprovado pelos conselheiros pre-
sentes. 7. Editais de Artes Visuais:  A senhora Lenita Stark apresentou a proposta de quatro editais 
de exposições de artes visuais sendo uma com os novos artistas como foi elaborado em 2018 e 
teve um retorno significativo, um temático sobre bens materiais e imateriais dos Campos Gerais, 
um salão de incentivo à produção e um edital com ações educativas com três projetos de orçamen-
to de R$3.000,00 (três mil reais) cada. O senhor Fernando Durante questionou a exposição temá-
tica ter abrangência dos Campos Gerais e sugeriu restringir aos artistas do município de Ponta 
Grossa alegando que o conselho é municipal. A senhora Elizabeth Johansen questionou se o salão 

de produção é com obras do próprio artista. O senhor Fernando Durante sugeriu que a temática do 
salão de produção envolvesse outras artes como música, ballet e teatro. O senhor Nelson Silva 
Junior questionou sobre o número de obras pelo valor baixo que cada artista receberia e sugeriu 
um edital de curadoria de obras. A senhora Lenita Stark apontou que as exposições acontecerão 
no Centro de Cultura e que a Estação Arte não é atualmente necessária para o setor e que a mes-
ma deveria ser repassada para a Secretaria de Educação devido ao baixo número de visitação. 
Foram aprovados os editais para novos artistas e o salão de artes visuais para artistas de Ponta 
Grossa sem temática definida. A conselheira Lenita solicitou ao Presidente, que a galeria João Pi-
larski seja utilizada como espaço para exposição permanente das obras do acervo de Artes Visuais 
da FMC. Seria uma pinacoteca temporária, até que tenhamos um local apropriado definitivo. Seria 
um ponto de visitação de arte na cidade, pois não possuímos um local de visitação permanente, 
além de preservar a integridade das obras que podem se deteriorar quando armazenadas em local 
inadequado. Além de dar visibilidade às obras, são medidas para prevenir danos e preservar as 
coleções para o futuro. Ao final da reunião o senhor Marcio Antunes expôs que existe a necessida-
de de que todos os conselheiros participem das reuniões para que o Conselho funcione de forma 
efetiva e que as ações deste presente conselho não se restringem apenas aos editais. Nada mais 
havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luana Caroline do Nascimento, redi-
gida e assinada por todos os presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Eduardo José de Godoy (FMC)   ____________________________________________________
Luana Caroline do Nascimento (suplente)    ___________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Kelin Gerusa Peters Franco (titular)    ________________________________________________
Gláucia Wesselovicz (suplente)  ____________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular)  _______________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)   ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)    ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular)   ___________________________________________
Patrícia Guedes (titular)   __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 205 – 08 DE JULHO DE 2019
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, 
nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, número 
novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 
conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior 
(UEPG), Adriana Kisielewicz e Carlos Alberto de Souza (Instituto Sorriso Negro dos Campos Ge-
rais), Glaucia Wesselovicz (SESI), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do Patrimônio 
Cultural e Natural – APPAC), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educação), 
Maria de Fátima Santos Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr 
(cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes populares), 
Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participou também o Sr. Eduardo José de 
Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC. Abrindo a reunião o presidente Fernando 
Durante agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos foram os 
seguintes: 1 Aprovação da ata 204: Foi aprovada a ata da reunião 204 com as alterações solicita-
das pelos conselheiros Rafael Shoenherr e Lenita Stark. 2 Editais: Foram discutidos e aprovados 
mais cinco editais para serem realizados com recursos do Fundo Municipal de Cultura, no ano 
de 2019 a saber: 1) no setor de Cine-Foto-Vídeo o conselheiro Rafael Schenherr apresentou efoi 
aprovado o Edital “Seletiva de Apoio a Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo” e destina-se à 
seleção de projetos de variados formatos e diferentes modalidades de atividade audiovisual, que 
envolvam áreas de cinema e/ou vídeo e/ou fotografia, a serem executados em diferentes locais 
de abrangência pública no município de Ponta Grossa, entre os dias 1º e 31 de outubro de 2019. 
Os projetos inscritos poderão contemplar os mais variados gêneros e estilos, tanto em atividades 
artísticas (como festivais, mostras, exibições, exposições, produção de filmes, materiais fotográfi-
cos e congêneres, feiras etc.) como em ações formativas (oficinas, palestras, debates, seminário, 
cursos etc.), coerentes aos objetivos do edital. O edital premiará até 07 (sete) projetos no valor 
individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), num valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
em prêmios. 2) no setor de Música a conselheira Fátima Ribeiro apresentou e foi aprovado o Edital 
“Concurso par Circulação de Espetáculos e Oficinas de Música 2019” com a finalidade de estimu-
lar a produção na área de música e, principalmente, a formação de plateia. O edital distribuirá a 
seguinte premiação: 05 (cinco) prêmios de R$ 2.100,00 para apresentações com até dois músicos; 
05 (cinco) prêmios de R$ 4.200,00 para apresentações com três ou mais músicos; 10 (dez) prê-
mios de R$ 3.150,00 para oficinas de música, num valor total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil 
reais). 3) no setor de Artes Visuais a conselheira Lenita Stark apresentou e foram aprovados três 
editais: o Edital “Concurso de Estímulo à Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais” com 
a finalidade de estimular a produção de artistas visuais da cidade, oferecer espaço para exposição 
de seus trabalhos e adquirir obras para o Acervo Municipal de Obras de Arte. O objetivo deste 
edital é contemplar artistas residentes em Ponta Grossa, com um investimento inicial para produzir 
uma quantidade de obras necessárias para compor uma exposição individual e garantir espaço 
para exposição dessas obras, que poderão ser comercializadas, gerando um capital de giro para 
compra de material para novas obras, viabilizando um ritmo constante de produção. O presente 
edital premiará até 02 (dois) projetos, no valor individual de R$ 3.000,00 (três mil reais). Num valor 
total de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais). O Edital “Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visu-
ais” com a finalidade de incentivar a realização de atividades ligadas ao segmento de Artes Visuais. 
O presente edital destina-se à seleção de projetos relacionados com as diversas vertentes das 
Artes Visuais, a serem executados em diferentes locais de abrangência pública no município de 
Ponta Grossa, entre os dias 09 de outubro a 24 de novembro e premiará até 04 (quatro) projetos, 
no valor individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) num total de R$ R$ 12.000.00 (doze mil reais). O 
Edital “2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa” com a finalidade de estimular a produção de 
novos artistas visuais da cidade e também a formação de plateia desse segmento artístico. Serão 
distribuídos 16 (dezesseis) prêmios, referente à ajuda de custo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para cada artista ou coletivo selecionado, num total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O Sr. 
Eduardo Godoy informou que enviará os editais para a Procuradoria Geral do Município para 
análise e adaptações à legislação vigente e posterior publicação no Diário Oficial do Município. 3. 
Próxima reunião: Ficou definida para o dia 12 de agosto de 2019 a próxima reunião do Conselho 
Municipal de Política Cultural, às 18h15 em primeira chamada, ou às 18h30, em segunda chamada 
com qualquer número de participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura.  Nada mais 
havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assi-
nada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)  ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular)  _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Carlos Alberto de Souza (suplente)  _________________________________________________
Gláucia Wesselovicz (suplente)  ____________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)  _______________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular)  _______________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)  ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
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João Guilherme de Castro Martins (titular)   ___________________________________________
Patrícia Guedes (titular)  __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 206 – 12 DE AGOSTO DE 2019
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, nas 
dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, número nove-
centos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 
Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conse-
lheiros:  Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior (UEPG), 
Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Elizabeth Johansen (Associação 
de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), e Francisley Pimentel Fagundes (Con-
selho Municipal de Educação), Regina Stori (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael 
Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes 
populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Abrindo a reunião o presidente 
Fernando Durante agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos 
foram os seguintes: 1 Justificativa de faltas: justificaram suas ausências os seguintes conselheiros 
Fátima Ribeiro da setorial de música, devido a viagem agendada antes de assumir o Conselho 
para visitar sua filha  e Kelin Gerusa P. Franco e Glaucia Wesselovicz representantes do SESI 
devido a compromisso profissional anteriormente agendado. O conselheiro Márcio Antunes pediu 
para colocar em votação a aceitação das justificativas das conselheiras Kelin e Glaucia. O conse-
lho decidiu que as ausências devem ser melhor explicitadas para serem aceitas. 2 Cancelamento 
de empenho do Fundo Municipal de Cultura: Foi cancelado o empenho de pagamento do cachê 
do jurado Felipe Moura de Oliveira do edital 010/18 Concurso de Videodocumentários, no valor de 
R$ 300,00, porque o referido jurado não apresentou todos os documentos exigidos pelo Tribunal 
de Contas. Este valor retorna ao montante disponível para ser utilizado em editais no setor de 
Cine-foto-vídeo. 3 Editais: Foram discutidos e aprovados mais três editais para serem realizados 
com recursos do Fundo Municipal de Cultura, no ano de 2019 a saber: 1) no setor de Literatura a 
conselheira Patrícia Guedes apresentou e foi aprovado o Edital “Oficina de Literatura Marginal e 
Produção Audiovisual de Poesias, Contos e Crônicas Urbanas - Poesia da Vila”, com a finalidade 
de estimular a produção literária local e promover a circulação de poesias e contos no formato 
audiovisual, além de formação de plateia para este segmento artístico. Propõe distribuir sete prê-
mios de R$ 2.000,00, num total de R$ 14.000,00 em prêmios para a execução de sete oficinas de 
produção literária e vídeo nas comunidades periféricas da cidade. 2) no setor de Artes Populares 
o conselheiro João Guilherme de Castro Martins apresentou e foi aprovado o Edital “Festival Pon-
tagrossense de Cultura Popular” a ser realizado em dois bairros da cidade com a finalidade de 
incentivar a realização de atividades ligadas à cultura popular. Propõe distribuir cinco prêmios no 
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para apresentações artísticas; cinco prêmios no valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais) para exposições e oficinas e cinco prêmios de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) para oficinas, num valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prêmios. 3) no setor 
de Artes Visuais a conselheira Lenita Stark apresentou e foi aprovado o Edital “10º Salão de Artes 
Visuais de Ponta Grossa “ com a finalidade de estimular a produção dos artistas visuais da cida-
de, promover o intercâmbio com a produção de artistas brasileiros, adquirir obras para o Acervo 
Municipal de Obras de Arte e incentivar a formação de plateia desse segmento artístico. Propõe 
distribuir 03 (três) Prêmios-Aquisição: 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais), 2º lugar: R$ 2.000,00 
(dois mil reais), 3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais), num total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
Os conselheiros Rafael e Lenita pediram para atualizar a publicação no site da Prefeitura e da 
FMC dos novos editais de 2019, pois ainda estão em primeiro plano de exibição os editais do ano 
passado. 4 Pesquisa diagnóstica dos editais: A conselheira Regina Stori defendeu a necessidade 
e propôs a realização de uma pesquisa diagnóstica junto aos realizadores e público atingido sobre 
os diversos aspectos dos editais desde o texto de chamamento para a proposição de projetos, 
passando pela execução e cumprimento das metas, perfil dos realizadores, dos participantes, dos 
locais, dos materiais e equipamentos, entre outras informações, com o objetivo de aperfeiçoar a 
avaliação de resultados e balizar o lançamento de futuros editais. Os conselheiros Nelson Silva 
Junior e Elizabeth Johansen sugeriram utilizar a expertise dos cursos da UEPG de economia e tu-
rismo entre outros, que já possuem alguns dados relevantes e modelos de formulários que podem 
colaborar na elaboração desta pesquisa. Foi consenso entre os conselheiros que este assunto 
merece mais debates e estudos sobre a viabilidade, logística e financiamento do projeto e deve ser 
melhor delineado nas próximas reuniões. 5 Outros Assuntos: O conselheiro Marcio Antunes propôs 
e foi aprovada uma nota de condolências pelo recente falecimento do radialista Pedro Adalberto. 
Propôs também e foi aprovada uma nota comemorativa ao Dia do Artista de Teatro, comemorado 
anualmente em 19 de agosto no Brasil. A data homenageia todos os profissionais que atuam em 
performances teatrais, não apenas os atores e diretores, mas também os responsáveis pela so-
noplastia, iluminação, figurino e tudo o que compõem espetáculo teatral. O presidente Fernando 
Durante convidou a todos para prestigiarem a estreia do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa, 
que fará sua primeira temporada nos dias 14, 15 e 16 de agosto, às 20h, no Teatro Ópera, com o 
espetáculo “Shakespeare, Paixão e Poesia”, texto e direção do premiado ator, diretor e dramaturgo 
paranaense Edson Bueno. 6. Próxima reunião: Ficou definida para o dia 09 de setembro  de 2019 
a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h15 em primeira chamada, ou 
às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede da Fundação 
Municipal de Cultura.  Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim Luiz 
Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular)  _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular)    ______________________________________________
Regina Stori (suplente) ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)    _______________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular)     __________________________________________
Patrícia Guedes (titular)   __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 207 – 09 DE SETEMBRO DE 2019
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta mi-
nutos, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 
número novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal 
de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguin-
tes conselheiros: Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior (UEPG), Adriana Kisielewicz 
(Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Glaucia Wesselovicz (SESI), Elizabeth Johansen 
(Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), e Valquíria K. de Oliveira 
(Conselho Municipal de Educação), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Ra-
fael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro Martins 
(artes populares), e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participaram também o Sr. Eduardo José 
de Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC, o Sr. Hélcio Kovaleski, representante da 
Regional dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura e o Sr. Robert Salgueiro. Abrindo a 
reunião o secretário Luiz Cirillo Barbisan agradeceu a presença de todos e colocou em discussão 
a pauta. Os assuntos foram os seguintes: 1 Justificativa de faltas: justificaram suas ausências os 
seguintes conselheiros: o presidente Sr. Fernando Durante devido a convocação de uma reunião 
com o Sr. Prefeito Municipal e todos os secretários do município; a Sra. Francisley Fagundes que 
está inscrita nas palestras do Congresso de Educação e ainda tem uma audiência no Sindicato 
dos Servidores referente ao pagamento de horas-atividade. 2 Aprovação das atas das reuniões 

204 e 205: foram aprovadas as atas das reuniões 204 e 205 com as alterações sugeridas pelos 
conselheiros Lenyta Stark e João Guilherme Martins. 3 Editais: o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do 
Departamento de Cultura da FMC fez um relato aos demais presentes sobre o andamento das ins-
crições nos diversos editais aprovados pelo CMPC, a saber: Edital 014/2019 - Seletiva de Apoio a 
Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo - 31 projetos inscritos, de 25 proponentes; Edital 016/2019 
- Concurso para Circulação de Espetáculos e Oficinas de Música - 20 proponentes inscritos para 
apresentações e 14 proponentes inscritos para oficinas; Edital 017/2019 - Concurso de Estímulo à 
Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais - 5 projetos inscritos; Edital 018/2019 - Concurso 
para Seleção de Projetos de Artes Visuais- 8 projetos inscritos. O conselheiro Rafael Shoenherr 
sugeriu e foi aprovada a inclusão em todos os próximos editais que não serão aceitas propostas 
ou produtos culturais que estimulem quaisquer discursos de ódio e que atentem ou desrespeitem 
os direitos humanos, conforme preceitos constitucionais. O conselheiro Márcio Antunes propôs um 
edital para a realização de leituras dramáticas mas como não há mais tempo hábil de realizar todo 
o processo de chamamento público, seleção, produção e pagamento decidiu-se postergar a aná-
lise deste edital para o início do próximo ano. O Sr. Robert Salgueiro pediu a palavra para relatar 
que o seu projeto inscrito no edital de circulação de espetáculos de teatro foi indeferido com base 
no item 1.3 do referido edital que trata do enquadramento do espetáculo num determinado seg-
mento da arte teatral. Como ele considera que o seu espetáculo se enquadra e atende o que está 
descrito naquele item ele pediu explicações e também a reversão do indeferimento. Depois desta 
explanação retirou-se e os conselheiros debateram sobre a pertinência do caso e após consulta 
ao edital que tem um cronograma de ações e prazos recursais, decidiu-se pelo não acatamento 
da solicitação porque o Sr. Robert não o fez dentro do prazo estipulado no edital em questão. 4. 
Eleição dos membros do Conselho Estadual de Cultura e do Conselho Nacional de Cultura: o Sr. 
Hélcio Kovaleski informou aos presentes que a Conferência Estadual de Cultura do Paraná foi con-
vocada pelo Decreto 2.567 de 30 de agosto de 2019 com o objetivo de eleger os representantes 
da sociedade civil para o Conselho Estadual de Cultura – CONSEC. Serão eleitos os representan-
tes das oito macrorregiões histórico-culturais e os representantes das dez áreas artístico-culturais 
(artes visuais, audiovisual, circo, ópera, teatro, dança, música, literatura, livro e leitura, patrimônio 
cultural material e imaterial e manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura). Todo 
o processo será “online”, desde as inscrições dos eleitores e dos candidatos até a votação e 
homologação dos vencedores. O prazo para inscrição dos candidatos é de 08 a 11 de outubro e 
para a inscrição de eleitores é de 09 a 21 de outubro. Em seguida informou que o governo federal 
também está colocando em movimento o processo de eleição dos membros da sociedade civil 
para o Conselho Nacional de Cultura. Serão eleitos representantes das regiões e de setoriais de 
cultura conforme a legislação vigente. 5. PROMIFIC: o Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes 
que a alteração da Lei do PROMIFIC – Programa Municipal de Incentivo e Financiamento à Cultura 
está na Câmara Municipal para ser votada nos próximos dias. Apresentou também a minuta do 
Decreto que regulamenta a lei, que foi elaborado pelo grupo de trabalho formado por ele e pelos 
conselheiros Fátima Ribeiro, Lenita Stark, Márcio Antunes e Rafael Shoenherr. o qual foi analisado 
pelos presentes e aprovado sem alterações com sete votos favoráveis, duas abstenções e um 
contra. A minuta será enviada para a Procuradoria Geral do Município para análise técnico-jurídica 
e posterior assinatura do Sr. Prefeito. 6. Fórum de Teatro: o conselheiro Márcio Antunes informou 
que realizará consulta junto aos artistas e empreendedores de teatro sobre a data mais adequada 
e os temas de maior interesse para a definição do conteúdo e do cronograma do Fórum de Teatro. 
7. Pesquisa de indicadores culturais: o Conselheiro Rafael Schoenherr informou que a mestranda 
Adriana de Andrade do curso de Geografia da UEPG, está desenvolvendo uma pesquisa sobre o 
perfil sócio-cultural do público e dos artistas que participam do “Projeto Sexta às Seis” e do Festival 
de Música de Ponta Grossa, que poderá ser útil para o diagnóstico proposto na reunião anterior. 8. 
Próxima reunião: Ficou definida para o dia 14 de outubro  de 2019 a próxima reunião do Conselho 
Municipal de Política Cultural, às 18h15 em primeira chamada, ou às 18h30, em segunda chamada 
com qualquer número de participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura.  Nada mais 
havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assi-
nada pelos conselheiros presentes:
Luiz Cirillo Barbisan (titular)  _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Gláucia Wesselovicz _____________________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Valquíria K.de Oliveira (suplente)  ___________________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)   ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular)   ___________________________________________
Patrícia Guedes (titular)  __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 208 – 14 DE OUTUBRO DE 2019
Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minu-
tos, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, número 
novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políti-
ca Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conse-
lheiros: Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior (UEPG), 
Adriana Kisielewicz e Carlos Alberto Rodrigues de Souza (Instituto Sorriso Negro dos Campos 
Gerais), Kelin Gerusa Paters Franco (SESI), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do 
Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), 
Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), Patrícia Guedes e Luiz Carlos 
Gorchinski (literatura). Participaram também o Sr. Manoel De Andrade Correa. Abrindo a reunião o 
presidente Fernando Durante agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os 
assuntos foram os seguintes: 1 Justificativa de faltas: justificou sua ausência a conselheira Glaucia 
Wesselovicz por motivo de viagem a trabalho. 2 Aprovação da ata da reuniões 206 e 207: foram 
aprovadas as atas das reuniões 206 e 207. 3 Alteração da pauta: o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do 
Departamento de Cultura da FMC, que não pode estar presente, enviou mensagem informando 
que o relatório com os resultados dos editais ainda não está finalizado para apresentação aos con-
selheiros e que a minuta do edital do PROMIFIC Programa Municipal de Incentivo e Financiamento 
à Cultura, está ainda no processo de compilação e análise das sugestões recebidas e propôs uma 
reunião extraordinária para o dia 21 de outubro para a apreciação, debate e deliberação do Con-
selho. Como a matéria é urgente a proposição da reunião extraordinária foi aprovada. 4. Carta de 
Apelo: em 26 de setembro último, o Sr. Manoel de Andrade Correa enviou à Fundação Municipal 
de Cultura e ao Conselho Municipal de Política Cultural uma carta de apelo referente ao Edital 
014 – Seletiva de Apoio a Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo, financiado pelo Fundo Municipal 
de Cultura, narrando que o referido edital “superou expectativas, com elevado número de projetos 
apresentados e, sobretudo, pela qualidade dos mesmos, visto que praticamente 90% dos projetos 
apresentados receberam nota média igual ou acima de 07. Porém, considerando a existência de 
um saldo em conta do Fundo Municipal de Cultura, referente a insuficiência de projetos apresen-
tados no mesmo Edital do ano de 2018, apresento aqui a singela sugestão de que seja utilizado 
tal recurso para a ampliação do número de projetos aprovados pelo presente edital em considera-
ção a já mencionada expressiva participação e a excelente qualificação que receberam da banca 
avaliadora designada pela Fundação Municipal de Cultura”. Em 02 de outubro a FMC solicitou à 
Procuradoria Geral do Município uma análise da viabilidade legal da proposta, perguntando se 
seria possível realizar um aditivo no edital ou se haveria outra forma legal de usar o mesmo edital 
para continuar premiando os projetos por ordem de classificação dentro do limite orçamentário dis-
ponível no Fundo. Em 09 de outubro a PGM respondeu através da Dra. Zenaide da Silva Ferreira, 
que “o edital tem a função de disciplinar um procedimento específico, e que vincula as partes ao 
seu conteúdo. No caso o prazo para inscrições era determinado, a quantidade de vagas era de-
terminada, o período para apresentação dos trabalhos era determinado, além de outras condições 
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para participação do evento. Pela ocorrência do mesmo, a função do edital foi cumprida e, não 
pode ser aditado em nenhum dos termos”. O Sr. Manoel de Andrade Correa fez uma explanação 
defendendo o seu ponto de vista e ao término retirou-se para as deliberações do Conselho. Na 
sequência os conselheiros debateram, levantaram diversas possibilidades de alteração do edital e 
as suas consequências e chegaram à conclusão de que, como o referido edital já concluiu etapas 
de inscrição, seleção e pagamento da primeira parcela da premiação, além de ter projetos em 
execução no presente mês de outubro, como prevê o edital, não cabe fazer nenhuma alteração. 
Os projetos selecionados e não premiados poderão ser apresentados para concorrer nos próximos 
editais do Fundo Municipal de Cultura ou do Programa Municipal de Incentivo e Financiamento 
à Cultura – PROMIFIC. 5. Adequação de projeto: o proponente José Gabriel Tramontin Lopes 
Farias, selecionado no edital 017- Concurso de Estímulo à produção de obras e exposições de 
artes visuais, solicitou a alteração do projeto da exposição “Siloé: enxergando a fé evangélica 
em Ponta Grossa!”, justificando que em virtude de algumas limitações técnicas encontradas no 
processo de impressão das imagens que comporão a exposição, se faz necessária uma alteração 
no material a ser utilizado. No projeto aprovado foi sugerida  a utilização do formato 105X70cm no 
material canvas, porém não há na cidade empresa especializada que realize este tipo de serviço 
nessa dimensão e material. O proponente pede para substituir aquele material pela impressão em 
adesivo  colado em chapa de Eucatex , no tamanho 100X67cm, o que possibilita que o material 
seja entregue em tempo hábil, além de aumentar a resolução das imagens e facilitar o desloca-
mento das obras para outras galerias, segundo o autor. Enviou também um teste de impressão 
no tamanho descrito do novo material para avaliação. Em análise a esta proposta os membros do 
Conselho não aceitaram a substituição do material por entenderem que a comissão avaliadora 
selecionou este projeto para ser realizado dentro das características de como foi proposto, levan-
do-se em consideração que o edital poderia ter tido um outro resultado se a comissão avaliadora 
tivesse conhecimento de que as obras seriam reproduzidas em outro material. 6. Fórum de Teatro: 
o conselheiro Márcio Antunes informou que realizará consulta junto aos artistas e empreendedores 
de teatro sobre a data mais adequada e os temas de maior interesse para a definição do conteúdo 
e do cronograma do Fórum de Teatro. 7. Nova Lei do COMPAC: a conselheira Elizabeth Johansen 
informou que ela e a arquiteta Kathleen Biássio, entregaram à FMC e ao COMPAC a minuta da 
nova lei do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural de Ponta Grossa. 
Na reunião 193 do CMPC, de junho de 2018, foi proposto para que a APPAC elaborasse uma minu-
ta para uma legislação municipal de preservação dos bens culturais imateriais da cidade e servir de 
documento base para receber contribuições no processo de construção desta legislação, que será 
discutida posteriormente no CMPC, COMPC e com a comunidade. 8. Atas do CMPC: sugerido pelo 
conselheiro Luiz Gorchinski foi aprovada a inclusão nas próximas atas do CMPC do horário de 
encerramento das reuniões e também a inclusão da previsão de duração das mesmas nos e-mails 
de convocação. Estipulou-se o horário de 20h para término das reuniões, podendo ultrapassar este 
horário com a aquiescência dos membros presentes. 9. Próxima reunião: Ficou definida para o dia 
21 de outubro de 2019, reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h15 
em primeira chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, 
na sede da Fundação Municipal de Cultura.  Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 
19h46 e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular)   _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Carlos Alberto Rodrigues de Souza (suplente)   ________________________________________
Kelin Gerusa Paters Franco (titular)   ________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)   ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
Patrícia Guedes (titular)   __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
______________________________________________________________________________
 ATA Nº 209 – 21 DE OUTUBRO DE 2019
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta 
minutos, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wander-
ley, número novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, 
os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson 
Silva Junior (UEPG), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Elizabeth 
Johansen (Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), Fátima Ribeiro 
(música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (ar-
tes visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos 
Gorchinski (literatura). Participaram também o Sr. Eduardo Godoy, diretor do Departamento de 
Cultura da FMC e o Sr. João Luiz dos Santos. Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante 
agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos foram os seguintes: 
1 Justificativa de faltas: nenhum dos conselheiros ausentes justificou.  2 Aprovação da ata da 
reuniões 208: foi aprovada a ata da reunião 208 com as alterações solicitadas pelos conselheiros 
Rafael Schoemherr e Elizabeth Johansen. 3. Eleição do CONSEC: ficou marcada para o dia 29 de 
outubro, às 20h, no auditório B do Teatro Ópera, a Assembleia de âmbito macrorregional, com a 
colaboração da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, para a indicação dos candidatos 
a representante da sociedade civil da macrorregião dos Campos Gerais no Conselho Estadual 
de Cultura. O Edital de convocação será publicado no Diário Oficial nos próximos dias. 4. Edital 
do PROMOFIC: o senhor Eduardo Godoy, diretor do Departamento de Cultura, apresentou aos 
demais presentes a minuta do edital para a inscrição de projetos culturais que serão financiados 
pelo Programa Municipal de Incentivo e Financiamento à Cultura, que no ano de 2020 terá um 
valor limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) através de renúncia fiscal do IPTU, Imposto 
Predial e Territorial Urbano. A proposta apresentada continha aproximadamente 15 páginas; foi 
analisada e alguns pontos foram alterados para melhor se adequar ao Plano Municipal de Cultura 
e aos trâmites burocráticos necessários e o documento final foi aprovado pelos presentes o qual 
será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município para análise jurídica e posterior publi-
cação no Diário Oficial do Município. 5. Próxima reunião: Ficou definida para o dia 11 de novembro 
de 2019, a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h15 em 
primeira chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na 
sede da Fundação Municipal de Cultura.  Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 
20h50 e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular)  _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)  _______________________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)  ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins    _________________________________________________
Patrícia Guedes (titular)  __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________

 

ATA Nº 210 – 11 DE NOVEMBRO DE 2019
Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minu-
tos, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, núme-
ro novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 
conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Junior 
(UEPG), Adriana Kisielewicz  (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Elizabeth Johansen 
(Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), Francisley Pimentel Fa-
gundes (Conselho Municipal de Educação), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (te-
atro), Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro 
Martins (artes populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participaram tam-
bém o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC, a Sra. Amelu Clarindo 
Nunes, a Sra. Ligiane Ferreira, o Sr. Angelo Eduardo Rocha, a Sra. Saori Honorato, o Sr. Jorge 
Fernando Coneglian, o Sr. João Paulo Anirdo de Carvalho, o Sr. Gustavo Almeida Camargo, a Sra. 
Gabriela C. Paula, a Sra. Milena Villanueva e o  Sr. Manoel de Andrade Correa. Abrindo a reunião 
o presidente Fernando Durante agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. 
Os assuntos foram os seguintes: 1 Justificativa de faltas: justificou sua ausência a conselheira 
Kellin Gerusa Peters Franco devido a compromissos de trabalho já comunicados anteriormente, a 
sua suplente, Glaucia Wasselovicz, também não pode estar presente por motivo de viagem a tra-
balho. O presidente Fernando lembrou a todos que as conselheiras já haviam comunicado esta 
dificuldade de comparecer em todas as reuniões, pois as mesmas trabalham muitas vezes na 
mesma equipe e em algumas ocasiões aconteceria de que nenhuma delas pudesse comparecer. 
A maioria dos conselheiros não aceitou a justificativa e ainda recomendou que o SESI indique outra 
ou outro suplente. 2 Aprovação da ata da reunião 209: foi aprovada a ata da reunião 209, realizada 
em caráter extraordinário. 3. Pagamento dos prêmios dos editais de 2019 através do Fundo Muni-
cipal de Cultura: o presidente Fernando Durante comunicou aos demais conselheiros que neste 
ano de 2019 a Secretaria da Fazenda optou por não fazer o repasse do valor orçamentário integral 
para a conta bancária do Fundo Municipal de Cultura, com a promessa do Secretário Municipal da 
Fazenda de que o orçamento seria executado conforme os empenhos das despesas com o paga-
mento dos prêmios e prestação de serviços dos avaliadores fossem apresentados. Acontece que 
a primeira parcela dos prêmios do edital de circulação de espetáculos de teatro, edital de circula-
ção espetáculos e oficinas de música, edital seletiva de apoio a projetos de cinema, fotografia e 
vídeo, no valor de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), foram pagas com recur-
sos remanescentes de 2018, depositados na conta bancária do Fundo Municipal de Cultura no 
valor total de R$ 75.679,21 (setenta e cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e um 
centavos) e quando a Fundação Municipal de Cultura solicitou a transferência de recursos para o 
pagamento das outras despesas aprovadas, no valor de R$ 157.600,00 (cento e cinquenta e sete 
mil e seiscentos reais), a Secretaria Municipal da Fazenda informou que não faria o repasse neste 
ano de 2019, propondo um cronograma de desembolso a partir de mês de março de 2020, alegan-
do outras prioridades financeiras. Esta situação criou um grande problema principalmente com os 
proponentes que estão com seus projetos em andamento e muitos em fase de finalização, que 
contam com a segunda e última parcela para poder quitar as despesas com a realização dos 
mesmos. Alguns proponentes que participaram da reunião narraram, cada um a sua situação pe-
culiar, enfatizando que paralisar os projetos para reiniciá-los em 2020 traria muitas dificuldades e 
comprometeria os resultados por conta de disponibilidade de elenco, de espaço e outros recursos, 
além de gerar uma inadimplência dos proponentes junto aos artistas e técnicos que estão à dispo-
sição dos projetos. Os conselheiros perguntaram por que não foram informados sobre a mudança 
de procedimento quanto ao repasse do valor orçamentário para a conta bancária do Fundo, como 
já havia sido feito no ano de 2018. O conselheiro Rafael Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo) destacou 
que a informação oficial prestada pela Fundação Municipal de Cultura em reuniões ordinárias 
desde o primeiro semestre do ano corrente era de que o valor do Fundo Municipal de Cultura já 
havia sido depositado, inclusive com leitura de extrato da conta nas sessões, a tal ponto que os 
segmentos artístico-culturais foram cobrados em reunião para que acelerassem na proposição dos 
respectivos editais públicos. O conselheiro relatou estranhar, portanto, o fato de somente agora o 
conselho ser comunicado da real situação do Fundo. Os demais conselheiros dos segmentos 
ressaltaram que os proponentes também não foram devidamente comunicados do presente pro-
blema no pagamento dos editais. O presidente disse que o último extrato apresentado foi na reu-
nião de fevereiro onde constava o valor remanescente do ano de 2018 e que confiou na palavra do 
Secretário que sempre cumpriu com os repasses de todas as demandas da Fundação e acreditou 
que não haveria nenhum inconveniente, pois recebeu a promessa de que os valores seriam inte-
gralmente disponibilizados. Os conselheiros fizeram ponderações sobre o assunto e decidiram que 
no início de toda a reunião ordinária do CMPC será apresentado o extrato da conta bancária do 
Fundo Municipal de Cultura, como já era praxe nas reuniões de 2018 e que não serão aprovados 
novos editais sem que os valores necessários para a execução estejam depositados na conta 
bancária do Fundo. Decidiram também convocar o Secretário Municipal da Fazenda para uma 
reunião urgente para tratar da liberação dos recursos pendentes para pagamento das parcelas 
restantes dos projetos aprovados e dos serviços dos avaliadores. Durante a reunião foi feito con-
tato com o Secretário da Fazenda e foi marcada a reunião para a próxima quinta-feira dia 14, às 
14h, na Prefeitura Municipal. O saldo do Fundo Municipal de Cultura na data de hoje é de R$ 
9.179,21 (nove mil cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos). 4. Edital Afro: O senhor 
Eduardo Godoy informou aos presentes que o edital do 2º concurso para seleção de projetos sobre 
expressões e manifestações da cultura afro-brasileira, que previa a seleção de três projetos teve 
seu resultado publicado no Diário Oficial do Município de forma equivocada, no qual constou a 
seleção de seis projetos. A partir dessa comunicação os proponentes dos projetos, inclusive os não 
selecionados pela comissão de avaliação, iniciaram os trabalhos respaldados pela publicação no 
D.O.. Para não prejudicar os proponentes dos projetos equivocadamente incluídos na seleção, a 
Fundação Municipal de Cultura irá pagar o valor desses três projetos extras com o orçamento do 
Departamento de Cultura e esta despesa não irá incidir nos recursos do Fundo. Esta deliberação 
será comunicada oficialmente aos proponentes, bem como serão informados os trâmites legais 
para a sua execução. 5. Patrimônio Cultural: o presidente Fernando convidou os presentes para 
visitar e divulgar o novo “site” do Departamento de Patrimônio da Fundação Municipal de Cultura, 
com todos os dados sobre os imóveis tombados na cidade de Ponta Grossa, no endereço www.
patrimoniopg.com . 6. Próxima reunião: Ficou definido que haverá uma reunião extraordinária logo 
após a reunião com o secretário municipal de finanças para a resolução dos pagamentos penden-
tes dos editais de 2019, em data, local e horário a serem fixados. A próxima reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Política Cultural será no dia 09 de dezembro de 2019, às 18h15 em primei-
ra chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede 
da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada esta reunião às 
20h10 e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes:
Fernando Durante (presidente)   ____________________________________________________
Luiz Cirillo Barbisan (titular)  _______________________________________________________
Nelson Silva Junior (titular)   _______________________________________________________
Adriana Kisielewicz (titular) ________________________________________________________
Elizabeth Johansen (titular)   _______________________________________________________
Francisley Pimentel Fagundes (titular)  _______________________________________________
Fátima Ribeiro (titular)   ___________________________________________________________
Marcio Fabiano Antunes (titular)   ___________________________________________________
Rafael Schoenherr (titular)  ________________________________________________________
Lenita Stark (titular)   _____________________________________________________________
João Guilherme de Castro Martins (titular)   ___________________________________________
Patrícia Guedes (titular)  __________________________________________________________
Luiz Carlos Gorchinski (suplente)   __________________________________________________
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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

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  31/2019 FMC 
Pregão nº 31/2019 – Processo nº 99/2019 – para Contratação de empresa especializada na loca-
ção de equipamentos de sonorização/iluminação e demais serviços especializados para utilização 
durante o evento NATAL ILUMINADO 2019, realizado em 05/12/2019.
FORNECEDOR: A LOCADEIRA LOCACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.743.361/0001-90
Valor Total do Fornecedor: 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais).

LOTE 3 
Valor Total do Lote: 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

LOCAÇÃO DE CADEI-
RAS PVC:DIAS 06 A 08/12 
E 12 A 22/12/2019700 
CADEIAS DE PLÁSTICO 
EMPILHÁVEL EM PVC, 
NA COR BRANCA, EM-
PILHÁVEL, EM ÓTIMO 
ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO, SEM MANCHAS, 
SEM A PRESENÇA DE 
LAMA, SUJIDADES E 
TINTAS.

REI DO
 PLÁSTICO 

BISTRÔ
SVÇ 700 R$8,1000 R$5.670,0000

FORNECEDOR: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP - CNPJ: 04.493.879/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 100.162,00 (cem mil, cento e sessenta e dois reais).

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 67.700,00 (sessenta e sete mil e setecentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 1 - ES-
PECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES CONTI-
DAS NO ANEXO 01 
DO EDITAL.

própria  
próprio SRV 2 R$8.731,3000 R$17.462,6000

2

SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 2 - ES-
PECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES CONTI-
DAS NO ANEXO 01 
DO EDITAL.

própria  
próprio SRV 10 R$3.286,4000 R$32.864,0000

3

SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DA 
VILA DO PAPAI NOEL 
- ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES CON-
TIDAS NO ANEXO 01 
DO EDITAL.

própria  
próprio SRV 11 R$1.579,4000 R$17.373,4000

LOTE 2 
Valor Total do Lote: 23.660,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

 LOCAÇÃO DE PAI-
NEL DE LED, PARA 
09/12 A 22/12 01 
(HUM PAINEL DE 
LED, OUT DOOR, 
MEDIDA APROXIMA-
DA DE 4X2M CON-
FIGURAÇÃO DO PI-
XEL: 1R1G1B - PIXEL 
PITCH: 6 A 10MM 
LEDS: SMD BRILHO: 
1500 CD/M²VISUALI-
ZAÇÃO MÍNIMA DE 
DISTÂNCIA: 10M.

propria  
proprio SVÇ 14 R$1.690,0000 R$23.660,0000

LOTE 5 
Valor Total do Lote: 8.802,00 (oito mil, oitocentos e dois reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

LOCACAO DE GROU-
ND.PARA 06/12/2019 
Á 02/01/2020:180 
(CENTO E OITENTA) 
METROS DE GROU-
ND Q30 COM CUBOS 
DE 5 FACES, PARA 
COMUNICAÇÃO VI-
SUAL, INSTALADOS 
E ESTAIADOS, DEN-
TRO DAS NORMAS 
DE SEGURANÇA.

propria  
proprio SVÇ 180 R$48,9000 R$8.802,0000

LOTE FRACASSADO - 4
JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

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

S A Ú D E
Resultado do Pregão nº 124/2019 – Processo nº 186/2019 – para Aquisição de Material Medico 
para uso Fundação Municipal de Saúde realizado em 17/10/2019.
FORNECEDOR: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 24.118.004/0001-37

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor 
Total (R$)

2 1

Almotolia de plástico de 
bico reto . Cor âmbar/mar-
rom. Capacidade para 250 
ml. Composta de 3 partes: 
bisnaga, bico rosqueador 
e tampa. Confeccionada 
inteiramente em material 
plástico apropriado, re-
sistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe 
adequado para fechamen-
to perfeito. Rosqueador 
confeccionado em plástico 
rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito 
encaixe de bisnaga: tampa 
confeccionada em plástico 
rígido.

J 
PROLAB UND 1000 2,20 2.200,00

3 1

Almotolia de plástico de 
bico reto. Cor transparen-
te. Capacidade para 250 
ml. Composta de 3 partes: 
bisnaga, bico rosqueador 
e tampa. Confeccionada 
inteiramente em material 
plástico apropriado, re-
sistente, flexível, bisnaga 
inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe 
adequado para fechamen-
to perfeito. Rosqueador 
confeccionado em plástico 
rígido provido de rosca, 
proporcionando perfeito 
encaixe de bisnaga: tampa 
confeccionada em plástico 
rígido.

J 
PROLAB UND 2000 2,20 4.400,00

4 1

Avental cirúrgico descartá-
vel, manga longa com cinto 
e punho elástico, branco, 
confeccionado em tecido 
não tecido ( TNT). Pacote 
com 10 unidades.

TALGE PCT 6000 10,17 61.020,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 67.620,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e vinte reais).

FORNECEDOR: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME - CNPJ: 18.255.796/0001-
99

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

17 1

Lençol hospitalar des-
cartável 100% celu-
lose branca de 70 cm 
de largura. Rolo de 50 
metros. 

DESCARBOX RLO 6000 7,70 46.200,00

18 1

Preservativo mascu-
lino, classe 1, tipo A, 
lubrificado. Confeccio-
nado em látex de alta 
resistência, com extra 
sensibilidade, testado 
eletronicamente e em-
balado individualmen-
te. Tamanho: largura 
nominal 52 mm. Selo 
do Inmentro. Com 
a inscrição VENDA 
PROIBIDA ou DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA. 
Apresentar amostra.

RILEX UND 800000 0,229 183.200,00

19 1

Protetor de cone ou 
tampa de cone para 
vedação de catéteres 
endovenosos. Ésteril 
apirogênico, atóxico. 
Embalados individual-
mente.

BIOBASE UND 35000 0,13 4.550,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 233.950,00 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e cin-
quenta reais).

FORNECEDOR: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN-
TOS - CNPJ: 30.881.804/0001-08

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

13 1

Gel condutor, incolor, 
neutro para acopla-
mento ultrassônico 
e eletrocardiograma. 
Embalagem galão de 
5 quilos

PLURIGEL 
CARBOGEL UND 200 17,85 3.570,00

22 1

Tala de imobiliza-
ção provisória para 
membros superiores. 
Confeccionada em 
papelão. Dobras na 
extremidade para mo-
delagem no membro 
traumatizado. Quatro 
furos de cada lado 
dispostos rente as do-
bras.

RESGATE 
RESGATE UND 2500 1,21 3.025,00



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.726 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO  DE 2019 13

23 1

Tala de imobiliza-
ção provisória para 
membros inferiores. 
Confeccionada em 
papelão. Dobras na 
extremidade para mo-
delagem no membro 
traumatizado. Quatro 
furos de cada lado 
dispostos rente as do-
bras.

RESGATE 
RESGATE UND 1500 1,08 1.620,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.215,00 (oito mil, duzentos e quinze reais).

FORNECEDOR: METROMED COMÃ‰RCIO DE MATERIAL MÃ‰DICO HOSPITALAR LTDA - 
CNPJ: 83.157.032/0001-22

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

12 1

Gel condutor, incolor, 
neutro para acoplamen-
to ultrassônico e eletro-
cardiograma. Embala-
gem almotolia de 100 a 
200 gramas.

Multigel  UND 5000 1,35 6.750,00

16 1

Haste flexível revestida 
com ponta de algodão. 
Embalagem caixa com 
75 unidades.

Higie Topp UND 2000 1,30 2.600,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ: 29.700.587/0001-
23

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

5 1

Clamp umbilical es-
téril, descartável, 
apirogênico, atóxico, 
confeccionado em 
PVC, embalado indivi-
dualmente.

ADLIN UND 500 0,34 170,00

6 1

Dosador oral, cilíndri-
co, bico com tampa 
de encaixe e vedação, 
polipropileno atóxico, 
10 ml, com etiqueta de 
identificação.

ADVANTIVE UND 10000 0,39 3.900,00

14 1

Gel lubrificante em sa-
che, incolor, transpa-
rente, não gorduroso, 
inodoro, solúvel em 
água, embalagem em 
poliéster metalizado 
com polietileno, em 
tamanho similar ao 
do preservativo mas-
culino, apresentação 
individual em sache 
de 5 gramas. Com 
a inscrição VENDA 
PROIBIDA ou DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA. 
Apresentar amostra

CARBOGEL UND 200000 0,30 60.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 64.070,00 (sessenta e quatro mil e setenta reais).

FORNECEDOR: RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
28.537.922/0001-51

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

15 1

Gorro cirúrgico descar-
tável com  tiras para 
amarração posterior, 
confeccionado em TNT 
(tecido não tecido). Para 
uso hospitalar. Tamanho 
padrão.

Anadona UND 15000 0,12 1.800,00

24 1

Torneira. Conexão para 
infusão de solução pa-
renteral 3 vias, estéril e 
apirogênico. O produto 
deverá ser embalado em 
papel grau cirúrgico indi-
vidualmente 

WellMed UND 5000 0,641 3.205,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.005,00 (cinco mil e cinco reais).

FORNECEDOR: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
00.656.468/0001-39

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

Abaixador de língua 
em madeira, descar-
tável, convencional . 
Tamanho 14 cm x 1,50 
cm x 0,05 cm. Pacote 
com 100 unidades.

TALGE PCT 10000 2,60 26.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

FORNECEDOR: SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 
- CNPJ: 16.826.305/0001-97

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

9 1

Espéculo ginecológico des-
cartável.  Tamanho grande. 
Modelo collins, não lubrifi-
cado, não estéril, transpa-
rente. Composto por duas 
lâminas articuladas em 
poliestireno cristal e po-
liestireno de alto impacto, 
apresentando contornos 
lisos e regulares sem reen-
trâncias com bordas lisas 
e um parafuso borboleta 
rosqueável em nylon de en-
genharia. Embalado indivi-
dualmente. Dimensões das 
lâminas: 110mm (compri-
mento) x 27 mm (largura) 
x 15 mm (profundidade). 
Apresentar amostra.

CRAL UND 20000 0,69 13.800,00

10 1

Espéculo ginecológico des-
cartável.  Tamanho médio. 
Modelo collins, não lubrifi-
cado, não estéril, transpa-
rente. Composto por duas 
lâminas articuladas em 
poliestireno cristal e po-
liestireno de alto impacto, 
apresentando contornos 
lisos e regulares sem reen-
trâncias com bordas lisas 
e um parafuso borboleta 
rosqueável em nylon de 
engenharia. Embalado in-
dividualmente. Dimensões 
das lâminas: 90 mm (com-
primento) x 26 mm (largu-
ra) x 11 mm (profundidade). 
Apresentar amostra.

CRAL UND 70000 0,62 43.400,00

11 1

Espéculo ginecológico 
descartável. Tamanho 
pequeno. Modelo collins, 
não lubrificado, não estéril, 
transparente. Composto 
por duas lâminas articula-
das em poliestireno cris-
tal e poliestireno de alto 
impacto, apresentando 
contornos lisos e regula-
res sem reentrâncias com 
bordas lisas e um parafu-
so borboleta rosqueável 
em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. 
Dimensões das lâminas: 
85 mm (comprimento) x 
17 mm (largura) x 13 mm 
(profundidade). Apresentar 
amostra.

CRAL UND 70000 0,57 39.900,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 97.100,00 (noventa e sete mil e cem reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 511.310,00 (quinhentos e onze mil, trezen-
tos e dez reais).
Lotes Frustrados: 7, 8, 20 e 21.

Ponta Grossa/PR, 13 de dezembro de 2019.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 134/2019

Pregão nº 134/2019 – Processo nº 198/2019 – para Aquisição de material de consumo para a 
Saude Bucal a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odon-
tológicas e Convênios. realizado em 05/11/2019: 
FORNECEDOR: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI EPP - CNPJ: 26.240.632/0001-16
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

3 1

Adesivo destinário, fotopolimerá-
vel, autocondionante (sem cond-
cionamento ácido); adesivo que 
pode ser utilizado sob qualquer 
técnica de aplicação e em qualquer 
superfície; indicado para restau-
rações  diretas e indiretas sem a 
necessidade de aplicação de um 
primer metálico ou silano; Perfeita 
adesão em dentina úmida ou seca; 
união de tres componentes quimi-
cos; copolimero, silano e MDP.
Tampa flip-top.ENVIAR AMOS-
TRA.

single bond 
3m FRC 50 248,90 12.445,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.445,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

FORNECEDOR: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 
10.633.441/0001-84
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1

Resina micro-hibrida universal para 
dentes anteriores e posteriores, fo-
topolimerizável e radiopaca, matriz 
orgânica Bis-GMA, UDMA,Bis EMA 
, canforoquinona e matriz inorgâni-
ca de ZirconiaSilicia com 82% em 
peso e 60% em volume; tamanho 
médio das partículas 0,6 microme-
tros. 
Embalagem seringa 4gramas.
COR A2
ENVIAR AMOSTRA.
MARCA PRÉ APROVADA 3M.

3M Z-100 SG 100 38,21 3.821,00
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2 1

Resina micro-hibrida universal para 
dentes anteriores e posteriores, fo-
topolimerizável e radiopaca, matriz 
orgânica Bis-GMA, UDMA,Bis EMA 
, canforoquinona e matriz inorgâni-
ca de ZirconiaSilicia com 82% em 
peso e 60% em volume; tamanho 
médio das partículas 0,6 microme-
tros. 
Embalagem seringa 4gramas.
COR A3
ENVIAR AMOSTRA.
MARCA PRÉ APROVADA 3M.

3M Z-100 SG 60 38,21 2.292,60

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.113,60 (seis mil, cento e treze reais e sessenta centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 18.558,60 (dezoito mil, quinhentos e cin-
quenta e oito reais e sessenta centavos)

Ponta Grossa/PR, 12 de dezembro de 2019.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 024/2019

PROCESSO Nº 078/2019
Objeto: AQUISIÇÃO EVENTUAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, realizado em 26/09/2019.
1. FORNECEDOR: COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME - CNPJ: 28.818.594/0001-61
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit(R$) Total (R$)

05

ALMOFADA PARA CARIMBO 
com tampa plástica n º 2 - me-
dida 5,9 X 9,4 aproximado, 
cores preta, vermelha e azul (a 
confirmar)

STARPRINT UN 17 1,6000 27,2000

06

APLICADOR DE FITA ADESI-
VA para empacotamento, peso 
leve e desenho ergonômico, 
largura máxima da fita 50 mm, 
metal

LYKE UN 9 18,6000 167,4000

07

APONTADOR DE LAPIS , tipo 
escolar, metal, com um furo, c/ 
lâmina de aço, sem recipiente 
para lixo.

MASTERPRNT UN 131 0,5000 65,5000

08

APONTADOR DE LAPIS tipo 
escolar, plástico, com um furo, 
c/ lâmina de aço temperado, 
sem recipiente para lixo, fabri-
cação nacional.

MASTER-
PRINT UN 60 0,1100 6,6000

11

BANDEIJA PARA EXPEDIEN-
TE em acrílico fumê, com 1 
compartimento, medindo apro-
ximadamente 35 x 26 cm, ta-
manho ofício.

NOVACRIL UN 63 10,0000 630,0000

13 BARBANTE 100% algodão 8 
fios, rolo c/ 184 m. KOREA UN 114 3,1800 362,5200

14 BATERIA 3V de Lithium CR 
2032, tipo botão ELGIN UN 20 0,8600 17,2000

16 BATERIA alcalina ecológica 12 
volts A 23 ELGIN UN 15 1,7500 26,2500

19

BLOCO AUTO ADESIVO para 
recado, medindo 38 x 51 mm 
aproximadamente. Bloco com 
100 folhas – pacote com 04 
blocos - cores a definir.

LYKE UN 390 1,8800 733,2000

20

BOBINA DE PAPEL PARA 
TERMO IMPRESSÃO - im-
pressoras térmicas diretas, me-
tragem 360 metros gramatura 
papel 56g/m2; espessura papel 
58 micra, resistência tração até 
3 KN/m, resistência para rasgo 
maior que 250 mm; largura 580 
mm, temperatura máxima 38 º 
c, sem exposição direta a Luz 
Solar ultravioleta. (Para Reló-
gio Ponto)

SILFER UN 85 22,1600 1.883,6000

23 CADERNETA pequena espiral 
com 100 folhas PANAMERICANA UN 269 1,2000 322,8000

29
CAIXA ORGANIZADORA em 
polionda 230x265x360mm (cor 
a definir)

POLYCART UN 97 13,0000 1.261,0000

30

CALCULADORA 12 DIGITOS 
de mesa, visor LCD, com incli-
nação gradual e números gran-
des, dupla fonte de energia: 
solar e bateria; Função GPM e 
memória; tecla erase; inversão 
de sinais, correção parcial e 
total; desligamento automático; 
seletor de decimais; seletor de 
arredondamento

MASTER-
PRINT UN 81 15,8100 1.280,6100

38

CANETA retroprojetor. Escrita 
macia, tinta com alta fixação e 
a prova de água; ponta poliace-
tal 1.0mm, tinta á base de álco-
ol, espessura de escrita: papel 
0.1mm, tinta resistente á água.

LYKE UN 20 1,0000 20,0000
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41

CINTA ELÁSTICA , para reu-
nir processos, Composição: 
Elástico azul marinho natural 
de alta qualidade, com acaba-
mento lateral que evite desfi-
lamento, composto por 75% 
de poliéster e 25% de elas-
todieno. Linha para costuras: 
em poliéster na cor do tecido 
da cinta. Feitio das costuras: 
com transpasse de no mínimo 
3,5cm, com arremate das duas 
extremidades da fita formada 
por uma dobra de 5mm, fixada 
por meio de costura industrial, 
Dimensões: 3,5cm de largura, 
45cm de circunferência depois 
de costuradas as pontas umas 
nas outras

OLIMPIA UN 500 1,4100 705,0000

42

CLIPS Clips para papeis em 
arame de aço com acabamento 
niquelado, tratamento antifer-
rugem, nº 3/0, caixa com 100 
unidades.

BACCHI UN 92 1,7400 160,0800

48

COLA PLÁSTICA  em bastão, 
composta de glicerina e resina 
sintética, não tóxica, colagem 
instantânea, validade mínima 
de 2 anos. Tubo com 9 gramas 
aproximadamente. Caixa com 
12 unidades

LYKE UN 150 5,7000 855,0000

50
DISPENSADOR para fita ade-
siva, tubetes 1"(porta fita pe-
queno) na cor preta

LYKE UN 13 5,4000 70,2000

51

DISPENSADOR Dispensa-
dor para fita adesiva, tubetes 
3"(porta fita grande) na cor 
preta

LYKE UN 12 12,0000 144,0000

54

ENVELOPE DE PAPEL RE-
CICLADO 114 x 229 mm, ta-
manho ofício, 75 g, sem RPC. 
Caixa com 1000 unidades.

SCRYTI UN 8 54,2000 433,6000

58

ESTILETE bisturi. Kit estiletes 
de precisão com 13 peças e 
estojo magnético  3 cabos di-
ferentes

SPARTA UN 15 18,8300 282,4500

61

EXTRATOR DE GRAMPO 
GRANDE capacidade até 250 
folhas, modelo em metal. Di-
mensões aproximadas 125 
mm(comprimento) x 40 mm(lar-
gura) x 88 mm(altura), peso 
aproximado de 280 gramas

CARBRINK UN 138 1,1500 158,7000

65

FITA ADESIVA  crepe. Papel 
crepado saturado na cor bran-
ca, coberto com adesivo à base 
de borracha e resinas, 25 mm 
x 50 m

EUROCEL UN 167 2,7400 457,5800

66 FITA ADESIVA gomada para 
embrulho 50x50 marrom DELFIX UN 37 2,1500 79,5500

69

FITA CORRETORA correção 
a seco. Excelente aderência.  
Formato ergonômico. Produto 
atóxico. Tampa protetora.  Em-
balagem com  10m de compri-
mento.

LYKE UN 265 3,5000 927,5000

70 GIZ DE CERA , tipo estaca 
grande. Caixa com 12 cores. PIRA UN 250 1,5100 377,5000

72 GRAFITE 0,5 mm - caixa c/ 12 
unidades LEO E LEO UN 160 4,0000 640,0000

74
GRAMPEADOR Profissional 
200 Folhas Grande, com base 
plástica antiderrapante.

LYKE UN 37 66,0000 2.442,0000

76 GRAMPO 23/13. Caixa com 
5000 unidades BRW UN 31 11,6000 359,6000

81

LAPIS DE COR grande, 12 co-
res, atóxico conforme EN 71, 
composição: madeira inteiriça 
sem emendas argila e pigmen-
tos aglutinantes, carga inerte e 
cera. Caixa com 12 unidades

SERELEPE UN 231 2,3900 552,0900

82

LAPIS PRETO graduação nº 2, 
apontado, atóxico conforme EN 
71, composição: grafite, ma-
deira de cedro inteiriça e sem 
emendas, sextavado. Caixa 
com 144 unidades

SERELEPE UN 31 20,5000 635,5000

85 LIVRO ponto com capa dura, 
220 x 320 mm com 100 folhas.

SÃO DOMIN-
GOS UN 33 13,2000 435,6000

89
PAPEL cartão 280g/m² - 50 x 
66cm cores variadas máximo 
de 10 cores, 1ª linha.

PREMIATTA UN 254 0,6400 162,5600

94

PAPEL sulfite colorido A4 (210 
x 297 mm) gramatura 75 gr/m², 
pacote com 500 folhas. (Cor a 
definir)

CHAMEX UN 79 23,0000 1.817,0000

95

PAPEL vergê, tamanho A 4 210 
mm X 297 mm. Gramatura 180 
g. Embalagem caixa com 50 
folhas.

USAPEL UN 28 8,0000 224,0000

102 PASTA plastificada de papelão 
com grampo, diversas cores. ICL UN 450 0,8400 378,0000

103
PASTA polionda (corrugada) 
de 25 mm, medindo 250 x 25 x 
335 mm, na cor azul.

ICL UN 325 1,5300 497,2500

110

PERFURADOR de papel com 
2 furos, capacidade para até 70 
folhas de papel com gramatura 
75 g/m², metálico, com dimen-
sões aproximadas de 240 mm 
x 115 mm x 112 mm, apoio da 
base em polietileno, pinos per-
furadores em aço emolas em 
aço, diâmetro do furo 6 mm, 
distância dos furos 80 mm, com 
margeador plástico.

LYKE UN 76 44,2000 3.359,2000

112

PILHA ALCALINA  (AA - pe-
quena), 1,5 volts, fórmula s/ 
mercúrio e cádmio, certificado 
pela ABNT/ IEC, embalagem 
contendo

ELGIN UN 160 2,5000 400,0000

113

PILHA ALCALINA (AAA - pa-
lito), 1,5 volts, fórmula s/ mer-
cúrio e cádmio, certificado pela 
ABNT/ IEC, embalagem con-
tendo 02 unidades e prazo de 
validade igual ou superior à 04 
anos no momento da entrega.

ELGIN UN 150 2,4000 360,0000

115

PILHA ALCALINA C (média) 
fórmula s/ mercúrio e cádmio, 
certificado pela ABNT/ IEC, 
embalagem contendo 02 uni-
dades e prazo de validade 
igual ou superior à 04 anos no 
momento da entrega.

ELGIN UN 13 9,0000 117,0000

116

PINCEL atômico escrita gros-
sa, ponta chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável, secagem 
rápida, carga de longa dura-
ção, recarregável, diversas co-
res, validade mínima de 1(um) 
ano.

MASTER UN 184 1,3700 252,0800

117

PINCEL para quadro branco, 
ponta macia, com tinta de lon-
ga duração, validade mínima 
de 1 ano diversas cores

LYKE UN 308 0,9500 292,6000

118
PLASTICO TRANSPARENTE 
tamanho ofício, sem furo. Cai-
xa com 3000 unidades.

PLASTIFIQUE UN 20 200,0000 4.000,0000

119 PORTA CLIPS acrílico fume NOVACRIL UN 30 2,8900 86,7000
120 PORTA LAPIS acrílico fume NOVACRIL UN 30 3,6000 108,0000

122 PRANCHETA ACRILICA FUMÊ 
TAMANHO  A4 NOVACRIL UN 161 6,2000 998,2000

124
QUADRO BRANCO com mol-
dura em alumínio, medindo 
90x120 cm.

CORTIARTE UN 20 42,3500 847,0000

125

RÉGUA comum de acrílico 
cristal transparente, molegata 
inquebrável, tamanho com 30 
cm de comprimento, com gra-
duação precisa.

NOVACRIL UN 117 1,5000 175,5000

127

TESOURA de 20 a 21 cm de 
comprimento (8"), para uso 
geral, com cabo de polipropi-
leno preto, com lâmina de aço 
inoxidável.

LYKE UN 122 2,8000 341,6000

129

UMEDECEDOR DE DEDO em 
pasta glicerinado, não tóxico, 
peso líquido de 12 gramas. 
Composição: ácido graxo e gli-
cóis, validade mínima de 1 ano. 
Caixa com 12 unidades

STARPRINT UN 94 10,5000 987,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 31.923,52 (trinta e um mil novecentos e vinte e três reais e 
cinquenta e dois centavos).

2. FORNECEDOR: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 28.650.669/0001-48
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit(R$) Total (R$)

09
ARQUIVO DE MESA Fichário de 
mesa em acrílico, com tampa e al-
fabeto de A á Z.

ACRIMET UN 5 33,3400 166,7000

15

BATERIA Alcalina 9V, 565 (MAH) 
com 0,47 cm de altura x 0,25 cm 
de largura x 0,15 de comprimento 
- peso 410g

MAXPRINT UN 15 18,7500 281,2500

27 CADERNO espiral universitário 96 
folhas, capa dura. JANDAIA UN 297 5,0000 1.485,0000

33

CANETA destaca texto várias cores 
fluorescentes, com duas medidas 
de traço 1,0 mm para sublinhar e 
3,6 mm para destacar(aproxima-
do). Caixa com 12 unidades.

MASTER-
PRINT UN 202 9,2400 1.866,4800

44

CLIPS Clips para papeis em arame 
de aço com acabamento niquelado, 
tratamento antiferrugem, nº 8/0, 
caixa com 25 unidades.

NEW 
CLIPS  UN 95 1,6500 156,7500

45

CLIPS trançado para papeis em 
arame de aço com acabamento ni-
quelado, tratamento antiferrugem, 
nº 1, caixa com 12 unidades.

BACCHI UN 101 2,3300 235,3300

59

ETIQUETA ADESIVA em papel 
couchê cola cíclica.  Tamanho da 
etiqueta: 33 mm x 22 mm x 3 co-
lunas, com intervalo na vertical de 
3 mm de uma etiqueta para outra, 
e largura total de 105 mm. Emba-
lagem rolo com 35 metros com no 
mínimo 3.500 etiquetas brancas

USUAL UN 6 20,5000 123,0000
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60

ETIQUETA ADESIVA em papel 
couchê cola cíclica. Tamanho da 
etiqueta: 50 mm x 30 mm x 1 colu-
na, com 3 mm de intervalo na ver-
tical de uma etiqueta para outra, e 
largura total de 54 mm – rolo com 
no mínimo 4,3” de diâmetro externo 
total. Embalagem rolo com no míni-
mo 1.500 etiquetas brancas.

USUAL UN 7 23,0000 161,0000

62
FICHA PAUTADA nº 4 (6 x 9), 228 
x 152 mm. Pacote com 100 unida-
des.

SÃO DO-
MINGOS  UN 2 11,2000 22,4000

63
FITA ADESIVA colorida, polipropile-
no, com adesivo acrílico à base de 
água 12 mm x 30 m

FIT PEL  UN 122 0,7900 96,3800

68
FITA ADESIVA transparente, poli-
propileno, com adesivo acrílico à 
base de água 48 mm x 50 m

FIT PEL  UN 386 2,2000 849,2000

92
PAPEL pardo 80 grs. x 60 cm (8 a 
10 kg) - (similar Kraft puro). Bobina 
medindo 60 cm x 200,00 metros

THERMO-
PEL UN 53 64,8900 3.439,1700

96

PASTA catálogo capa preta com 
50 envelopes 0,12 micras de 245 x 
335mm, com 4 parafusos de metal, 
com visor transparente

DAC  UN 60 10,7700 646,2000

99
PASTA plástica cristal em L - 210 x 
299 mm - coloridas e incolor - Paco-
te com 10 unidades

ACP UN 400 4,9000 1.960,0000

114

PILHA ALCALINA (D), 1,5 volts, 
fórmula s/ mercúrio e cádmio, cer-
tificado pela ABNT/ IEC, embala-
gem contendo 02 unidades e prazo 
de validade igual ou superior à 04 
anos no momento da entrega.

MAXPRINT UN 15 15,0600 225,9000

Valor Total do Fornecedor: R$ 11.714,76 (onze mil setecentos e quatorze reais e setenta e 
seis centavos).

3. FORNECEDOR: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME 
    CNPJ: 17.992.596/0001-56
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit(R$) Total (R$)

12

BANDEJA PARA EXPEDIENTE 
em acrílico fumê, com 3 comparti-
mentos, medindo aproximadamen-
te 35 x 26 cm, tamanho ofício.

NOVACRIL UN 64 29,5700 1.892,4800

35
CANETA esferográfica bps grip 
1.6mm azul, caixa com 12 unida-
des

COMPACTOR UN 25 48,2800 1.207,0000

36
CANETA roller  0,5 mm, corpo na 
cor cinza ou prata, clip metálico, 
cor azul

COMPACTOR UN 25 11,8000 295,0000

52

DVD REGRAVAVELcompatibili-
dade de 1 X até 4 X, capacidade 
mínima de gravação de 80 min, 
capacidade mínima de até 1000 
regravações sem alterações de 
qualidade do conteúdo gravado.

MASTER UN 60 3,0000 180,0000

55

ENVELOPE OFICIO BRANCO 
114 x 229 mm, tamanho ofício, 
75 g, sem rpc. Caixa com 1000 
unidades.

SCRITY UN 28 58,9400 1.650,3200

56

ENVELOPE SACO saco Kraft 
branco, 75 g, 240 x 340 mm apro-
ximadamente. Caixa com 100 uni-
dades

SCRITY UN 260 21,7700 5.660,2000

57
ESTILETE médio tipo faca com lâ-
mina larga com corpo metálico, em 
cabo plástico, resistente.

BRW UN 60 1,6300 97,8000

78 GRAMPO trilho metalizado 80 mm. 
Caixa com 50 unidades. LYKE UN 52 5,2900 275,0800

80
LAMINA média com corpo metá-
lico para estilete, caixa com 10 
unidades.

BRW UN 16 3,1000 49,6000

83
LAPISEIRA 0,5 mm, cores sorti-
das, mecanismo em aço, borracha 
embutida na parte superior.

BRW UN 84 2,7900 234,3600

86 LIVRO protocolo com capa dura, 
160 x 220 mm, com 100 folhas. SD UN 38 8,1900 311,2200

88
PAPEL carbono - formato A4, pe-
lícula de poliéster. Caixa com 100 
fls.

RADEX UN 20 45,1900 903,8000

90

PAPEL contact transparente com 
45 cm de largura com 25 metros 
comprimento. Aprox. 0,10 micras 
de espessura, colante, adesivo.

VMP UN 69 33,6900 2.324,6100

91 PAPEL couchê diversas cores, cai-
xa com 100 folhas. OFFPAPER UN 28 29,4900 825,7200

97

PASTA congresso de polipropile-
no, texturizado na espessura 0,34 
mm, resistente e reciclável com 2 
bolsos internos transparentes.

ACP UN 82 4,8900 400,9800

98

PASTA fichário de argolas fixas, 
capa em PVC 0,20 mm, ferragens 
de 4 argolas, furo e visor na lom-
bada, revestida em PVC cristal, 
abertura na capa superior para 
encarte, capa ajustável no papel 
(furos na capa), bolsa em cristal na 
capa interna, reforço nas soldas 
da lombada, com capacidade para 
150 folhas.

ACP UN 87 11,8200 1.028,3400

105

PASTA registradora AZ, lombo 
estreito, em papelão luxo, protetor 
metálico prensado, visor em poli-
propileno com dedal, etiqueta com 
impressão dos dois lados, prende-
dor modelo tic-tac, rebite convexo 
niquelado.

FRAMA UN 180 9,9600 1.792,8000

106

PASTA AZ lombo largo, em pape-
lão luxo, protetor metálico pren-
sado, visor em polipropileno com 
dedal, etiqueta com impressão dos 
dois lados, prendedor modelo tic-
-tac, rebite convexo niquelado.

FRAMA UN 165 9,9900 1.648,3500

107

PASTA suspensa, revestida em 
filme colorido (plastificada), has-
tes plásticas, 1 visor e 1 etiqueta 
branca, gramatura 300 à 320 g/
m², dimensões aproximadas: 0,35 
mm(espessura) x 240 mm(largura) 
x 361 mm(comprimento), diversas 
cores. Embaladas em pacotes com 
6 unidades.

FRAMA UN 780 11,4400 8.923,2000

126

RÉGUA comum de acrílico cristal 
transparente, molegata inquebrá-
vel, tamanho com 50 cm de com-
primento, com graduação precisa.

WALEU UN 17 2,2400 38,0800

128 TINTA PARA CARIMBO RADEX UN 70 2,3900 167,3000

Valor Total do Fornecedor: R$ 29.906,24 (vinte e nove mil novecentos e seis reais e vinte e 
quatro centavos).

4. FORNECEDOR: MIX ATACADO EIRELI - CNPJ: 30.804.335/0001-23
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit(R$) Total (R$)

03

ALFINETE colorido para 
mapa caixa com 50 unidades- 
fabricado em arame e chapa 
de aço

LEONORA UN 107 1,2700 135,8900

04 ALFINETE nº 2.Caixa com 
100 unidades. BACCHI UN 2 6,9100 13,8200

10
ARQUVO MORTO DE PAPE-
LÃO 2 capas 344 x 125 x 237 
mm, 1ª linha.

DESCARBOX UN 360 1,0900 392,4000

17

BEXIGA BALÃO com 7 cores: 
amarela, azul, branca, verme-
lha, preta e verde. Pacote com 
50 unidades.

JOY UN 720 2,8400 2.044,8000

21
BORRACHA BRANCA esco-
lar macia nº 40 caixa com 40 
unidades

REDBOR UN 18 5,7700 103,8600

22

BORRACHA BRANCA de 
vinil, com cinta plástica, para 
lápis grafite, medindo aproxi-
madamente 42 x 21 x 11 mm.

MASTER-
PRINT UN 158 0,4200 66,3600

24

CADERNO brochura – capa 
dura, tamanho pequeno, ¼, 
pautado, 48 folhas – cores 
diversas.

TILIBRA UN 250 1,7100 427,5000

28

CAIXA ORGANIZADORA em 
polionda, azul 350 x 130 x 245 
mm aproximadamente - paco-
te com 05 unidades.

POLIBRÁS UN 139 11,7400 1.631,8600

32

CANETA corretiva líquida, 
base d'água, secagem rápida, 
atóxico, inodoro, não inflamá-
vel, com 8 ml, com validade 
mínima de 2(dois) anos

LEONORA UN 106 2,1500 227,9000

34

CANETA esferográfica com 
corpo único cristal transparen-
te, sextavado resistente, com 
furo de respiração lateral no 
centro,  com ponta com esfe-
ra de tungstênio 1 mm,  com 
cartucho removível de encaixe 
na cor da tinta, escrita macia, 
sem falhas ou borrões, de 
qualidade igual ou superior as 
marcas BIC ou FABER CAS-
TEL, com validade mínima de 
1 ano. (cores vermelha, azul 
ou preta, conforme a necessi-
dade) Caixa com 50 unidades

BIC UN 132 22,5100 2.971,3200

37

CANETA hidrográfica ponta 
porosa e tinta lavável, corpo 
ultra resistente e tampa ven-
tilada com grande capacidade 
de tinta, jogo com 24 cores.

LEONORA UN 55 7,2700 399,8500

43

CLIPS para papeis em ara-
me de aço com acabamento 
niquelado, tratamento antifer-
rugem, nº 6, caixa com 100 
unidades.

XR UN 84 2,5400 213,3600

46

COLA BRANCA líquida, lavá-
vel, secagem rápida, não tó-
xica, validade mínima. Frasco 
com 90 gramas.

TURMA DA 
COLA UN 317 0,8300 263,1100

47

COLA BRANCA - líquida, lavá-
vel, secagem rápida, não tóxi-
ca, validade mínima. Frasco 
com 01 Kg.

PIRATININGA UN 50 5,2600 263,0000

53

ELÁSTICO NATURAL DE 
COR AMARELA em látex, for-
ma circular, nº 18. Pacote com 
100 gramas.

MAMUTH UN 71 1,4000 99,4000

64 FITA ADESIVA crepe 18 mm 
x 50 m ADERE UN 356 1,9800 704,8800
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67

FITA ADESIVA transparente, 
polipropileno, com adesivo 
acrílico à base de água 12 
mm x 40 m.

ADERE UN 207 0,5600 115,9200

71 GIZ DE CERA , tipo estaca 
curta. Caixa com 15 cores. PIRATININGA UN 100 1,7300 173,0000

75 GRAMPO 26/6. Caixa com 
5000 unidades. LEONORA UN 145 2,3200 336,4000

79 GRAMPO trilho plástico 80 
mm. Caixa com 50 unidades. BACCHI UN 126 6,4900 817,7400

84
LIVRO ata capa dura, costura-
do c/ 100 folhas, numeradas, 
formato 220 x 320 mm.

TILIBRA UN 59 5,8900 347,5100

87 PAPEL almaço c/ margem e 
pauta. Pacote com 10 folhas. PANAMERICANA UN 5 0,7300 3,6500

93

PAPEL reciclado, formato A4 
(210 x 297 mm), formato 75 
g/m², em embalagem com 
proteção anti-umidade. Caixa 
com 10 pacotes de 500 folhas.

JANDAIA UN 42 162,8200 6.838,4400

100

PASTA plástica em polipropi-
leno, com grampo trilho, textu-
rizado na espessura 0,35mm 
(aproximado), material leve, 
atóxico, resistente e reciclá-
vel, diversas cores, transpa-
rente.

ALAPLAST UN 335 1,0300 345,0500

101
PASTA plastificada de papelão 
com aba e elástico, tamanho 
ofício, diversas cores.

ICL UN 915 0,8800 805,2000

104
PASTA polionda (corrugada) 
de 55 mm, medindo 250 x 25 
x 335 mm, na cor azul.

ALAPLAST UN 325 1,6100 523,2500

108

PASTA sanfonada para arqui-
vo:  pasta sanfonada média 
pop material leve, atóxico, 
resistente e 100% reciclá-
vel.   com 12 divisórias e 12 
etiquetas de papel para títu-
los  fechamento em elástico, 
100% plástica (pp)   espessu-
ra 0,50mm   textura: super line   
cor: fumê Dimensões  330 
largura x 240 altura mm

ACP UN 60 11,4300 685,8000

109 PERCEVEJO latonado. Caixa 
com 100 unidades BRW UN 25 1,6200 40,5000

121

PORTA CANETA / lápis / clips 
/ lembrete fumê  injetado em 
poliestireno   ideal para orga-
nizar a mesa de escritório e 
home office. Com 7 divisões.

DELLO UN 55 8,9800 493,9000

123

PRANCHETA de madeira 
MDF para escritório, com 
prendedor de papel em metal, 
para uso de folhas A4

CARBRINK UN 15 2,5300 37,9500

Valor Total do Fornecedor: R$ 21.523,62 (vinte e um mil quinhentos e vinte e três reais e 
sessenta e dois centavos).

5. FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit(R$) Total (R$)

01

AGENDA permanente 130 x 212 
mm (aproximadamente) na cor 
preta, capa dura, material resis-
tente, miolo com aproximadamen-
te 410 páginas em papel offset 70 
gr e couchê 90 gr.

KORNI UN 110 24,4000 2.684,0000

18

BLOCO AUTO ADESIVO -para 
recado, medindo 102 x 152 mm. 
Aproximadamente. Bloco com 
100 folhas – cores a definir.

3M UN 365 5,5000 2.007,5000

25 CADERNO brochura universitário 
96 fls CREDEAL UN 328 3,4900 1.144,7200

40 CARREGADOR para bateria 9 V 
e pilha 1,5 ALLIGTH UN 8 41,5200 332,1600

49
COLA ADERENTE aderente – 
instantânea em gel Tubo com 5 
gramas

TECKBOND UN 150 6,8200 1.023,0000

73

GRAMPEADOR de mesa 26/6, 
TAMANHO MÉDIO. CAPACIDA-
DE ATÉ 30 FOLHAS. Confeccio-
nado em metal, fabricado em cha-
pa de aço, pintura epóxi. Apoio de 
base em polietileno, coberto em 
resina termoplástica. Base de 
fechamento do grampo fechado 
e aberto. Acabamento niquelado, 
estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente 
com retração automática. Produto 
de 1ª linha. Fabricação Nacional.

CAVIA UN 184 20,9000 3.845,6000

Valor Total do Fornecedor: R$ 11.036,98 (onze mil e trinta e seis reais e noventa e oito cen-
tavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 106.105,12 (cento e seis mil cento e cinco 
reais e doze centavos)

Ponta Grossa/PR, 13 de dezembro de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira

 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 043/2019 

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
LOCADOR: MARLENE MONEGAGLIA BERALDO
OBJETO: Locação do imóvel situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, 26 - Centro, nesta ci-
dade, destinado ao uso e funcionamento dos Conselhos Tutelares de Ponta Grossa, entregue em 
perfeitas condições de higiene e habitabilidade. 
VALOR: R$ 11.444,09 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) . 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
DISPENSA de Licitação n° 025/2019.
______________________________________________________________________________

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de utensílios e produtos de limpeza e higiene, copa e cozinha para suprir 
as necessidades das Sedes Administrativa e Operacional da Agência de Fomento Econômico de 
Ponta Grossa - AFEPON 
VALOR: R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 016/2019,
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de utensílios e produtos de limpeza e higiene, copa e cozinha para suprir 
as necessidades das Sedes Administrativa e Operacional da Agência de Fomento Econômico de 
Ponta Grossa - AFEPON 
VALOR: R$ 1.916,00 (um mil, novecentos e dezesseis reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 016/2019,
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de utensílios e produtos de limpeza e higiene, copa e cozinha para suprir 
as necessidades das Sedes Administrativa e Operacional da Agência de Fomento Econômico de 
Ponta Grossa - AFEPON 
VALOR: R$ 1.495,74 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 016/2019,
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de utensílios e produtos de limpeza e higiene, copa e cozinha para suprir 
as necessidades das Sedes Administrativa e Operacional da Agência de Fomento Econômico de 
Ponta Grossa - AFEPON 
VALOR: R$ 6.069,56 (seis mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 016/2019,

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

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

RESOLUÇÃO nº. 05 de 09 de dezembro de 2019.
Estabelece orientação, critérios e procedi-
mentos gerais a serem observados pelos 
Departamentos e Divisões da Companhia 
de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR 
- PROLAR, quanto à jornada de trabalho, o 
controle de frequência, a compatibilidade de 
jornada para fins de acumulação de cargos, 
empregos e funções, a instituição permanen-
te do banco de horas e ao sobreaviso, apli-
cáveis aos funcionários em exercício.

 O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - 
PROLAR, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 4.298 de 13 de setembro de 1989 
resolve expedir a presente Resolução, nos seguintes termos:

Capítulo I
Das disposições gerais

Art. 1º Esta Resolução tem por objetivo orientar, uniformizar e estabelecer critérios e procedimen-
tos gerais a serem observados pelos funcionários da Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
- PROLAR - PROLAR, relativos à jornada de trabalho, ao controle de freqüência, à compatibilidade 
de horários na acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, à instituição do banco de 
horas e ao sobreaviso aplicáveis no exercício das respectivas atividades laborais.

Capítulo II
Da jornada de trabalho

Seção I
Das regras gerais da jornada de trabalho

Art. 2º A jornada de trabalho dos funcionários em exercício rege-se em conformidade com as 
disposições editalícias contidas no respectivo concurso público a qual o funcionário submeteu-se.
§ 1º  A jornada de trabalho poderá ser de 04 (quatro), 06 (seis) e 08 (oito) horas diárias, até o 
limite de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os cargos não sujeitos à controle de jornada, 
previsto em legislação específica.
§ 2º  As viagens a serviço da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR serão conside-
radas como jornada regular, aplicável, para todos os fins, a respectiva carga horária.

Seção II
Do horário de funcionamento

Art. 3º O horário de funcionamento da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR 
deverá ser fixado por ato do Conselho de Administração.
Art. 4º O cálculo da jornada de trabalho somente ocorrerá a partir do registro do funcionário junto 
ao controle eletrônico de frequência, a contar do início do horário de funcionamento da Companhia.
Parágrafo único  Em casos excepcionais e justificados, poderá ser autorizado pela chefia imediata 
o exercício das atribuições do cargo por funcionários em horário diverso ao do funcionamento da 
Companhia ou em finais de semana.

Seção III
Do intervalo para refeição

Art. 5º Os horários de início e término do intervalo para refeição serão fixados pela chefia imediata, 
respeitados os limites mínimo de 01 (uma) hora e máximo de 02 (duas) horas.
§ 1º  É vedado o fracionamento do intervalo de refeição.
§ 2º  O intervalo de que trata o caput é obrigatório aos funcionários que se submetam à jornada 
de 08 (oito) horas diárias.
Art. 6° O intervalo para refeição não é considerado no cômputo das horas da jornada de trabalho 
do funcionário e não poderá ser utilizado para compensação de jornada, inclusive quando decor-
rente de atrasos, ausências e saídas antecipadas.

Seção IV
Do controle de frequência

Art. 7º É obrigatório o controle eletrônico de frequência do funcionário público em exercício.
§ 1º  O registro de frequência é pessoal e intransferível, devendo ser realizado no início da jornada 
diária, na saída e no retorno do intervalo para as refeições, e ao término da jornada diária.
§ 2º  Nos casos de ausência do registro de frequência por esquecimento, problemas técnicos no 
equipamento ou prestação de serviços externos, o funcionário público deverá solicitar que sua che-
fia imediata registre o horário não lançado, seguindo os procedimentos fixados pela Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.
§ 3º  É vedada a aplicação de método que permita a marcação com horários uniformes de frequ-
ência ("registro britânico").
§ 4º Será admitido o limite máximo de 05 (cinco) minutos para início ou término da jornada de 
trabalho, sem que isto constitua acréscimo ou supressão da jornada de trabalho, aplicando-se, de 
igual forma, aos intervalos intrajornada. 
§ 5º Não haverá tolerância para o início da jornada de trabalho no controle eletrônico de frequência 
além do tempo previsto no § 4º.
Art. 8º Somente serão dispensados do controle eletrônico de frequência os ocupantes de cargos 
de natureza especial, aqui compreendidos os ocupantes de direção da Companhia de Habitação 
de Ponta Grossa.

Seção V
Da compatibilidade de jornada para fins de acumulação de cargos, empregos e funções

Art. 9º Nas hipóteses em que a Constituição Federal admite acumulação de cargos públicos, 
caberá ao funcionário demonstrar a inexistência de sobreposição de horários, a viabilidade de 
deslocamento entre os locais de trabalho, respeitando-se os horários de início e término de cada 
jornada, bem como a ausência de prejuízo à carga horária e às atribuições exercidas nos cargos 
acumuláveis.
§ 1º O funcionário deverá informar previamente à Divisão de Recursos Humanos qualquer alte-
ração na jornada de trabalho ou nas atribuições exercidas nos cargos acumuláveis que possa 
modificar substancialmente a compatibilidade demonstrada nos termos do caput.
§ 2º A Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, a qualquer tempo, poderá reque-
rer nova comprovação e observância do limite estabelecido para a compatibilidade de horários, 
devendo aplicar as medidas necessárias à regularização da situação, na hipótese em que for 
verificado que as jornadas dos cargos, empregos ou funções acumuladas não são mais material-
mente compatíveis.

Capítulo III
Da compensação de horário

Seção I
Das faltas

Art. 10. O funcionário terá descontado:
I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado; e
II - a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas 
antecipadas, quando não compensadas até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência 
e a critério da chefia imediata, em conformidade com a legislação vigente.
Art. 11. A ausência injustificada não poderá ser compensada e deverá ser lançada como falta no 
controle eletrônico de frequência, com o consequente desconto proporcional da remuneração na 
folha de pagamento do mês correspondente à sua apuração.
Art. 12. As saídas antecipadas e os atrasos deverão ser comunicados antecipadamente à chefia 
imediata e poderão ser compensados no controle eletrônico de frequência até o término do mês 
subsequente ao da sua ocorrência.
§1º As ausências justificadas somente poderão ser compensadas no controle eletrônico de frequ-
ência até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência, desde que tenham anuência da 
chefia imediata.
§ 2º A compensação de horário deverá ser estabelecida pela chefia imediata, sendo limitada a 02 
(duas) horas diárias da jornada de trabalho.
§ 3º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas, decorrentes de interesse do serviço, poderão ser 
abonados pela chefia imediata.
Art. 13. Ficam dispensadas de compensação, para fins de cumprimento da jornada diária, as au-
sências para comparecimento do funcionário público às consultas médicas e/ou odontológicas e 
realização de exames em estabelecimentos de saúde.
§ 1º As ausências previstas no caput deverão ser previamente acordadas com a chefia imediata, 
ressalvadas as condições de urgência, com apresentação dos respectivos documentos comproba-
tórios em até 48 (quarenta e oito) horas subsequentes.
§ 2º O funcionário público deverá agendar seus procedimentos clínicos, preferencialmente, nos 
horários que menos influenciem o cumprimento integral de sua jornada de trabalho.
§ 3º Para a dispensa de compensação de que trata o caput, deverão ser observados os seguintes 
limites:
I - 44 (quarenta e quatro) horas no ano, para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 
08 (oito) horas diárias;
II - 33 (trinta e três) horas no ano, para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 06 
(seis) horas diárias; e
III - 22 (vinte e duas) horas no ano, para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 04 
(quatro) horas diárias.
§ 4º As ausências de que trata o caput que superarem os limites estabelecidos no § 3º serão objeto 
de compensação, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 12 desta Resolução.

Capítulo IV
Do banco de horas e do sobreaviso

Seção I
Do banco de horas

Art. 14. A Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no interesse da Administração 
Pública, poderá adotar, como ferramenta de gestão, o banco de horas para execução de tarefas, 
projetos, programas, dentre outros, de relevância para o serviço público.
§ 1º Nas situações de que trata o caput, serão computadas como crédito as horas excedentes re-
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alizadas além da jornada regular do funcionário e as não trabalhadas como débito, contabilizadas 
no sistema eletrônico de apuração de frequência disponibilizado.
§ 2º A permissão para realização de banco de horas é facultada à Companhia, e se dará em 
função da conveniência, do interesse e da necessidade do serviço, não se constituindo direito do 
funcionário.
§ 3º Para fins de aferição do banco de horas, o sistema de controle eletrônico diário de frequência 
conterá as seguintes funcionalidades:
I - compensação automática do saldo negativo de horas apurado com o saldo positivo existente 
no banco de horas; e
II - consulta do quantitativo de horas acumuladas.
Art. 15. As horas excedentes à jornada diária devem ser prestadas no interesse do serviço e com-
putadas no banco de horas, de forma individualizada, mediante prévia e expressa autorização da 
chefia imediata, observados os seguintes critérios:
§ 1º As horas de trabalho excedentes à jornada diária não serão remuneradas como serviço ex-
traordinário;
§ 2º A chefia imediata deverá, previamente, por meio do sistema de controle eletrônico diário de 
frequência, justificar a necessidade e informar a relação nominal dos funcionários autorizados à 
realização das horas excedentes para inserção em banco de horas.
§ 3º Para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, o tempo 
armazenado não poderá exceder:
I - 02 (duas) horas diárias;
II - 40 (quarenta) horas no mês; e
III - 100 (cem) horas no período de 12 (doze) meses.
§ 2º Para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, o tempo 
armazenado não poderá exceder:
I – 01:30 (uma e trinta) hora diárias;
II -30 (trinta) horas no mês; e
III - 75 (setenta e cinco) horas no período de 12 (doze) meses.
§ 3º Para os funcionários submetidos à jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, o tempo 
armazenado não poderá exceder:
I - 01 (uma) hora diária;
II - 20 (vinte) horas no mês; e
III - 50 (cinquenta) horas no período de 12 (doze) meses.
Art. 16. A utilização do banco de horas dar-se-á mediante prévia e expressa autorização da chefia 
imediata, observados os seguintes critérios:
I - as horas acumuladas em folgas a usufruir, para os funcionários submetidos à jornada de traba-
lho de 08 (oito) horas diárias, estão condicionadas ao máximo de:
 a) 24 (vinte e quatro) horas por semana; e
 b) 40 (quarenta) horas por mês.
II - as horas acumuladas em folgas a usufruir, para os funcionários submetidos à jornada de traba-
lho de 06 (seis) horas diárias, estão condicionadas ao máximo de:
 a) 18 (dezoito) horas por semana; e
 b) 30 (trinta) horas por mês.
III - as horas acumuladas em folgas a usufruir, para os funcionários submetidos à jornada de traba-
lho de 04 (quatro) horas diárias, estão condicionadas ao máximo de:
 a) 12 (doze) horas por semana; e
 b) 20 (vinte) horas por mês.
Art. 17. É permitida a convocação de funcionário para a realização das horas excedentes em finais 
de semana, feriados ou pontos facultativos, desde que justificada pela Companhia de Habitação 
de Ponta Grossa - PROLAR, ou, ainda, em razão da própria natureza, relevância e urgência da 
atividade.
Art. 18. Compete ao funcionário que pretende se aposentar, ou se desligar da Companhia, infor-
mar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a data provável à chefia imediata, visando 
usufruir o período acumulado de horas, desde que não haja saldo negativo de horas.
§ 1º  Havendo débito de horas, o funcionário deverá regularizar até a data da aposentadoria ou 
desligamento, sob pena de desconto até o valor total devido correspondente.
§ 2º  Na hipótese prevista no caput, o funcionário poderá utilizar o montante acumulado em um 
período único.
Art. 19. Salvo nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgên-
cia de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, devidamente justificados pela autoridade 
competente, a utilização do banco de horas não deverá ser concedida.
Art. 20. As horas excedentes contabilizadas no banco de horas, em nenhuma hipótese, serão 
caracterizadas como serviço extraordinário ou convertidas em pecúnia.

Seção II
Do sobreaviso

Art. 21. Considera-se sobreaviso o período em que o funcionário permanece à disposição da Com-
panhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, em regime de prontidão, aguardando chamado 
para o atendimento das necessidades essenciais de serviço, ainda que durante seus períodos de 
descanso, fora de seu horário e local de trabalho.
§ 1º  Somente as horas efetivamente trabalhadas em decorrência do regime de sobreaviso pode-
rão ser compensadas, na forma desta Resolução.
§ 2º  Quando necessário, haverá o estabelecimento prévio das escalas de sobreaviso com o nome 
dos funcionários que ficarão à disposição do órgão ou entidade para atender aos eventuais cha-
mados, devidamente autorizado pela chefia imediata.
§ 3º  Em nenhuma hipótese as horas em regime de sobreaviso serão convertidas em pecúnia.

Capítulo V
Dos regimes de trabalho e das jornadas especiais

Seção I
Das regras gerais

Art. 22. O funcionário ocupante de cargo em comissão, função de confiança ou função comissiona-
da técnica submete-se ao regime de dedicação integral e poderá ser convocado além da jornada 
regular de trabalho, na hipótese em que o interesse da Administração assim o exigir.
Art. 23. Ao funcionário estudante que, comprovadamente, demonstrar incompatibilidade entre o 
horário escolar e o exercício de suas atribuições, será concedido horário especial.
§ 1º Para efeito do disposto no caput, será exigida a compensação de horário, respeitada a dura-
ção semanal do trabalho.
§ 2º A compensação de horário do funcionário estudante não deverá ultrapassar mais do que 02 
(duas) horas além de sua jornada regular diária.

Capítulo VI
Das Disposições Finais

Art. 24. As horas de trabalho registradas em desconformidade com as disposições desta Reso-
lução, não serão computadas pelo sistema de controle diário de frequência, cabendo à chefia 
imediata a adoção das medidas cabíveis à sua adequação.
Art. 25. Poderá haver a liberação do funcionário para participar de atividades de interesse parti-
cular, desde que devidamente comprovada e haja a compensação das horas não trabalhadas.
Art. 26. A utilização das folgas relativas aos trabalhos prestados à Justiça Eleitoral deve ser defini-
da entre o funcionário público e a chefia imediata e, em caso de divergência, devem-se observar 
as disposições da Resolução TSE nº 22.747/2008.
Art. 27. Observado o disposto nesta Resolução, aos casos não previstos, cabe ao Diretor Presi-
dente editar ato normativo complementar, a fim de adequá-lo às peculiaridades relacionadas à 
orientação e ao esclarecimento de dúvidas concernentes à aplicação deste expediente.
 

Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, 09 de dezembro de 2019.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente - PROLAR

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com 
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Pr, CEP: 84.010-050, representada 
neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito no CPF nº 004.840.429-20, portador da CI-RG nº 7.011.307-4 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
66 do Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás, lote 18, quadra 09 celebrado em 05.11.2013, e 
seus anexos se houverem, firmado com MARISOL FÁTIMA DE CARVALHO, inscrita no CPF sob 
o nº 043.340.599-61.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto das cláusulas 3ª 6ª e 7ª do instrumento 
contratual, acerca da impontualidade no pagamento e por não estar residindo no imóvel.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PRO-
LAR, na forma legal e contratual. Observem-se outras medidas de cunho administrativo que por-
ventura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2019.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - 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

PORTARIA N° 39/2019 de 12/12/19
 O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, Es-
tado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 8°, VIII da lei municipal n.º 
8432/2005.    

RESOLVE
Art.1º-  Revogar a portaria 29/2019 de 16/09/2019;
Art.2º-  Nomear a Comissão permanente de Licitação,sendo essa comissão composta pelos se-

guintes servidores:

Nome CPF Função
Scheila Trierveiler 004.176.509-57 Presidente
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 215.319.949-20 Vice-Presidente
Bruno Ricardo Macedo 060.448.629-41 Membro Técnico - Licitação
Bruno da Silva Ribeiro 036.486.499-06 Membro Técnico - Informática
Josiane Farias 031.687.939-81 Membro Técnico - Administrativo
João Rodrigo Pontes 060.378.239-60 Membro Técnico – Trânsito
Ezequiel Luz 726.596.379-20 Membro Técnico – Tráfego
Vânia Padilha de Almeida 059.778.909-66 Membro Técnico – Contabilidade
Juarez Alves 090.270.499-04 Membro Técnico – Engenharia

                                           
Art. 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
  CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 12 de Dezembro de 2019.
Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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