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ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O  Nº  1 6. 9 9 1,  de  18/02/2020
Transfere empregos públicos do Quadro de 
Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fun-
dação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com 
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 
07866/2020,

D E C R E T A
Art. 1º.  Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 
28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os seguintes empregos públicos:

Anexo I
Empregos Efetivos

Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior 
I 

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de:
01 Enfermeiro PSF 8 16 18/02/2020

II. 
N. de vagas Denominação C.H.D. Nível A partir de:

01 Enfermeiro Plantonista 8 16 10/02/2020

Art. 2º.		 Em	consequência	do	previsto	no	artigo	anterior,	ficam	igualmente	transferidos	para	o	Qua-
dro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os seguintes servido-
res:

 
Nome Matrícula Emprego A partir de:

I. Janeiva Nascimento Santos 28332 Enfermeiro PSF 18/02/2020
II. João Paulo Machado de Mattos 28317 Enfermeiro Plantonista 10/02/2020

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de fevereiro de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S
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L I C I TA Ç Õ E S

Edital de Chamada Pública n° 001/2020
 A Prefeitura de Ponta Grossa, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida 
Visconde de Taunay, 950 – Ronda – CEP 84051-900, inscrita no CNPJ sob n.º 76.175.884/0001-
87, representada neste ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o (a) Senhor (a) MARCELO RANGEL 
CRUZ DE OLIVEIRA, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 24, 
da Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013, torna público para conhecimento dos interessados, 
que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, 
Prefeitura	Municipal	de	Ponta	Grossa,	durante	o	ano	letivo	de	2020,	com	finalidade	de	apresentar	
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e ha-
bilitação das Cooperativas e/ou Associações de produtores rurais.
 

 1. OBJETIVO GERAL
A presente Chamada Pública vem fomentar o desenvolvimento do Programa Nacional de Agricul-
tura Familiar-PRONAF, por meio de aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares 
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
Nos termos da Resolução Nº 26, de 17 de junho de 2013 CD/FNDE, e Resolução nº4 de 03 de 
abril	de	2015,	a	Prefeitura	de	Ponta	Grossa	se	qualifica	como	Entidade	Executora	para	execução	
deste	Chamamento	Público,	sendo	que	os	recursos	financeiros	a	ela	inerentes	serão	repassados	
pelo FNDE/ PNAE.
 2. DO OBJETO:
O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios produ-
zidos por produtores organizados em Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedo-
res Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, destinadas ao Programa de 
Alimentação Escolar do município de Ponta Grossa, conforme Termo de Referência constantes 
deste edital.
Os alimentos adquiridos nesse procedimento serão fornecidos durante o ano letivo de 2020, aos 
alunos das unidades escolares constantes deste Edital.
Os pontos de entrega poderão sofrer mudanças conforme unidades escolares atendidas pelo Cen-
so Escolar 2019, clientela 2020.
 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CHAMAMENTO
Data para recebimento das 
propostas de habilitação e dos 
projetos de vendas

21/02/2020 à 
11/03/2020

Das 13:00 às 
17:00 hs

Secretaria de Educação – Divisão de 
Infraestrutura e Logística 

Abertura das propostas e Proje-
tos de Venda 16/03/2020 Às 14:00  

horas    
Departamento de Compras
(Comissão especial de licitação)

Análise dos Projetos de Vendas 16/03/2020 às  14:00  
horas

Departamento de Compras
Seção Pública, registrado em Ata 
(Art. 29 § 5º)

Divulgação dos resultados Após Parecer 
Jurídico ----- Diário	oficial/site

 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta chamada pública correrão à conta dos 
recursos do FNDE//PNAE, consignados no orçamento do Município de Ponta Grossa para os 
exercícios	alcançados	pelo	prazo	de	 validade	do	Contrato	de	Aquisição	 (Anexo	 II),	 a	 cargo	do	
órgão	contratante,	cujos	programas	de	trabalho	e	elementos	de	despesas	específicos	constarão	
na respectiva Nota de Empenho.
Ensino Fundamental:
Dotação Orçamentária: 902.361.2229 – Código Reduzido: 611 - Recurso: 112  - FNDE
Educação Infantil:
Dotação Orçamentária: -901.365.2077 – Código Reduzido:  541  -  Recurso: 112 – FNDE 
 5 . Estima-se o valor do objeto desta chamada em  R$ 2.558,204,75 (Dois milhões 
quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020
 Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 34/2020.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 12 de março de 2020, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Contratação de serviço mensal de monitoramento eletrônico de alarme via GPRS com trans-
missão de dados, serviço de atendimento tático móvel, senhas de coação e verbal, realizado por 
empresa especializada na área de segurança e vigilância eletrônica para a nova sede da Secre-
taria Municipal de Educação e  Aquisição e instalação de equipamentos de monitoramento para 
sistema de alarme para a Escola Mul. Cyrillo Domingos Ricci do Município de Ponta Grossa. Valor 
Máximo:	R$	9.597,46(nove	mil,	quinhentos	e	noventa	e	sete	reais	e	quarenta	e	seis	centavos).	
Mais	informações,	bem	como	a	integra	do	edital	e	seus	anexos	poderão	ser	obtidos	no	Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1362 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.
pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Presencial nº 33 / 2020
Data: 09/03/2020
Horário: 09:30horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, PREPA-
RO, CONFECÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO DE COFFEE BREAK (SOB DEMANDA), 
CONFORME CARDÁPIOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL,  PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 38.036,00 (Trinta e oito mil e trinta e seis reais).
Dotação Orçamentária:

Red. Dot. Orçamentária Secretaria Produtos
16 02.001.04.122.0018.2.002.3.3.90.39.00.00. Gabinete do Prefeito Svços.

 
	 Maiores	informações,	bem	como	a	íntegra	do	Edital	e	anexos,	poderão	ser	obtidos	junto	ao	
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax	(042)	3220-1000			Ramal	1006	ou	ainda	pelo	Site:	www.pg.pr.gov.br	/	

ALESSANDRO LOZZA PEREIRA DE MORAES
Chefe de Gabinete

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020.
______________________________________________________________________________

Aviso de Reabertura de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 261/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13:00 horas do dia 26 de fevereiro de 
2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrôni-
ca para Aquisição de Appliance de Backup em disco com desduplicação, incluindo instalação, ga-
rantia, suporte técnico e repasse de conhecimento. Valor Máximo: R$ 698.570,47(seiscentos e 
noventa e oito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e sete 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 às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparência.

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2020
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ricardo L. T. de Linhares
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______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 14/2020 – Processo nº 21/2020 – para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FOR-
MULÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA., rea-
lizado em 13/02/2020:
FORNECEDOR: GRAFICA SANTANA LTDA - CNPJ: 77.498.400/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
LOTE 1 LOTE 1
Valor Total do Lote: 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit.

Valor 
Total

1

BLOCOS PARA NOTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL, EM 50X3 VIAS, 
PAPEL AUTOCOPIATIVO, NU-
MERADO, PICOTADO, COLADO, 
GRAMPEADO, 21 X 29,5 CM.

Própria Conforme 
disponibilizado em 

edital
BLC 30 R$	

20,0000
R$	

600,0000

2

BLOCO PARA AUTO DE INFRA-
ÇÃO AMBIENTAL, EM 50X3 VIAS, 
PAPEL AUTOCOPIATIVO, NU-
MERADO, PICOTADO, COLADO, 
GRAMPEADO, 21 X 29,7 CM

Própria Conforme 
disponibilizado em 

edital
BLC 30 R$	

20,0000
R$	

600,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.200,00 (um mil , duzentos)
Ponta Grossa/PR, 19 de fevereiro de 2020.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS - 
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 003/2020
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: ARENA PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS LTDA, estabelecida na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664, Vila Estrela, Ponta 
Grossa – PR, CEP 84050-000, Fone (42) 3220-0400. Valor da proposta: R$ 845.238,83 (oitocen-
tos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos)

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
DE PONTA GROSSA

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reali-
zou-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, do 
município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Sala de Reuniões dos Conselhos, sito a Rua 
Joaquim Nabuco, nº 59,  sob a convocação da Presidente Thais do Prado Dias Verillo. Fizeram-se 
presentes os seguintes Conselheiros titulares governamentais: Thais do Prado Dias Verillo (Funda-
ção Municipal de Assistência Social - FASPG) e Marisa de Andrade Pereira (Secretaria Municipal 
de Fazenda); Conselheiros não governamentais titulares: Armando Madalosso, Enio Gil dos Anjos 
(Representantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos); Adrianis Galdino da Silva 
Junior (Trabalhadores Registrados nos Conselhos de Classe); Nair de Souza Lopes (Usuários); 
Luiz Americo Oliveira de Souza, Analiacir Casanova (Entidades Não Governamentais que desen-
volvem Ações de proteção, promoção, defesa e atendimento de idosos); Conselheiros governa-
mentais suplentes: Maria Lúcia de Padua Ferreira de Lima; Conselheiros não governamentais su-
plentes: Victor Luiz Pereira (Representantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos);  
Conselheiros	governamentais	no	exercício	da	titularidade:	Kellin	Marina	Farago	(Secretaria	Muni-
cipal de Políticas Públicas Sociais) e Leni Aparecida Viana da Rocha (Secretaria Municipal de 
Educação);	Conselheiros	não	governamentais	no	exercício	da	titularidade:	Mayra	Raphaelle	Ma-
chado (Instituições de Longa Permanência para Idosos) Isabel Yarenchuk (Entidades Não Gover-
namentais que Desenvolvem ações de proteção, promoção, defesa e atendimento de idosos). 
Justificou-se	a	ausência	dos	Conselheiros:	Bernadete	Salete	Rocha	Prestes,	Cássia	Yoshie	Shishi-
do, Delci Maria Bonatto, Marisa Pereira de Camargo e Ana Maria Costa. Também estiveram pre-
sentes	Lisete	de	Fátima	L.	Nunes,	Secretária	Executiva	do	Conselho	e	os	seguintes	visitantes:	
Simone	Campos,	Maria	Iolanda	de	Oliveira,	Tayná	Balzer	e	Luci	Teixeira	Biscaia.	A	reunião	contou	
com a seguinte pauta: 1 - Aprovação da Pauta; 2 - Aprovação das Atas nº 87; 3 – Solicitação da 
FASPG, para uso do veículo do CMDPI; 4 – Calendário de reuniões plenárias para 2020; 5 – Infor-
mes gerais: Colóquio dia 03/12/2019 (Thais, Bruna, Armando, Isabel, Anália e Mônica) 3 6 – Rela-
to das Comissões. A Presidente Thais deu início a reunião cumprimentando e agradecendo a pre-
sença de todos. Após  informou sobre algumas inclusões de pauta nos informes, sendo elas: um 
e-mail do Escritório Regional a respeito de uma outra vídeo conferência e um relato sobre a primei-
ra vídeo conferência que ocorreu, sendo que as duas tratam do mesmo assunto, também um ofício 
do NASJEPI, um relatório e o manifesto do Colóquio, o Conselheiro Adrianis informou a todos que 
a	partir	do	próximo	ano	a	Associação	de	Amigos	da	Pessoa	Idosa,	irá	realizar	o	Serviço	de	Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos para idoso, contando com 120 metas, estará trabalhando 
juntamente com o serviço social do Serviço de Obras Sociais e o Grupo Renascer, também contam 
com o desejo da assessoria do NASJEPI, e informou que pela primeira vez os grupos terão aten-
dimento especializado de forma direta, as atividades irão iniciar em fevereiro. A Presidente ques-
tionou	se	a	equipe	irá	se	deslocar	até	os	CECONs	existentes,	no	que	o	Conselheiro	informou	que	
sim, as equipes irão realizar uma escolha prévia e irão até o local. A Presidente Thais informou ao 
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Conselho que o Ministério Público tem cobrado, e também é uma das metas do Plano Municipal, 
regulamentar	os	serviços	nos	CECONs,	visto	que	já	existe	o	espaço	e	alguns	trabalhos,	porém	não	
são regulamentados, não havendo mais nenhuma inclusão, a PAUTA FOI APROVADA, a Presiden-
te passou ao item 2 – aprovação da ata 87, no que o Conselheiro Adrianis informou que em sua 
fala há um erro, onde se lê “princípio da suspenção”, deveria ser “princípio da suspeição”, não 
havendo	mais	nenhuma	alteração	a	ATA	FOI	APROVADA.	O	próximo	item	da	pauta	é	o	3,	referen-
te à solicitação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais para o uso do carro do CM-
DPI,	a	secretária	executiva	Lisete	lê	o	Ofício,	segue:	no	dia	22	de	novembro	de	2019	a	Secretária	
Simone, encaminhou o memorando 077/2019, solicitando a liberação do veículo para os Conse-
lhos de Direitos, venho pelo presente, mui respeitosamente solicitar ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa a possibilidade dos Conselhos de Direitos ativos nessa Secretaria, de 
utilizarem o veículo Spin, tal solicitação se faz necessária para que todos os Conselhos de Direitos 
tenham a oportunidade de participarem de palestras, seminários, entre outras atividades para au-
xiliar	nas	demandas	de	cada	Conselho.	A	Presidente	Thais	explicou	que	em	determinadas	situa-
ções os outros Conselhos supracitados no ofício tem eventos em outras cidades e solicitam um 
veículo da FASPG, no que a mesma precisa procurar um carro que esteja disponível, então surgiu 
a ideia da possibilidade de compartilhar o carro do Conselho, a Presidente reiterou que já houve 
essa	discussão	no	que	os	Conselheiros	já	deliberaram	que	o	carro	deve	ser	de	uso	exclusivo	do	
Conselho, porém como esse pedido chegou recentemente ele foi apresentado em reunião, a res-
posta será baseada na ata da reunião anterior que tratou mais profundamente deste assunto e 
também	na	Resolução	08	/2019.	Após	a	Presidente	passou	ao	próximo	item	da	pauta,	o	calendário	
de reuniões  do CMDPI para o ano de 2020, informou que esse calendário tem datas marcadas 
com as reuniões plenárias, porém não estão as reuniões de comissões, mesmo que se tenha datas 
previamente acordadas, elas podem mudar, em janeiro não haverá reuniões, as comissões irão 
começar a se reunir na última semana de janeiro de 2020. O Conselheiro Adrianis sugeriu a reto-
mada das reuniões plenárias descentralizadas, visto que é uma das funções do Conselho ir até a 
população,	podendo	esta	conhecer	os	Conselheiros	e	ficar	ciente	das	atividades	que	os	mesmos	
realizam, sugeriu que a primeira reunião do ano de 2020 se realizasse na sala do Conselho, porém 
a	próxima	do	mês	de	março	ocorresse	em	um	CECON,	e	que	elas	fossem	alternadas,	também	
sugeriu	 que	 as	 reuniões	 fossem	 realizadas	 em	um	equipamento	 por	 complexidade.	A	 visitante	
Maria Iolanda sugeriu ao Conselho que a reunião do dia 15 de junho que irá ser em um segunda-
-feira, poderia estar alinhada ao enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. A presidente in-
formou que as datas sugeridas para as reuniões descentralizadas seriam as seguintes 20 de abril, 
15 de junho, 21 de setembro e 14 de dezembro do ano de 2020.  A Presidente Thais passou aos 
informes e transmitiu a palavra a professora Maria Iolanda para que a mesma realizasse o seu 
pronunciamento, a professora começou realizando um breve relato sobre o Colóquio que foi reali-
zado no Centro de Cultura pela manhã e à tarde na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde 
ocorreram três rodas de conversas, as ministrantes pela manhã foram: Dra. Rosana, Procuradora 
de Justiça do estado do Paraná, e a Professora Maria Lúcia, a princípio foram 140 ouvintes, ocor-
reram	parcerias	com	os	projetos	de	extensão	NASJEPI	e	NEP,	a	participação	de	10	acadêmicos	
de Serviço Social na organização. Parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Caritas Diocesana e a UNISECAL, como apoio o Escritório Regional, Pastoral da Pessoa 
Idosa, Associação Amigos da Pessoa Idosa, NEP departamento de Jornalismo, UEPG, a FASPG, 
entre	outros	departamentos	da	UEPG.	O	objetivo	do	Evento	foi	refletir	sobre	os	direitos	da	pessoa	
idosa, a violação dos direitos e as situações de violência, buscando sensibilizar os participantes em 
relação as essas questões e a mobilizar nos enfrentamentos destas situações perante a família, 
das instituições e da sociedade. À tarde foram três rodas de conversa, uma coordenada pela Thais, 
presidente deste Conselho, a respeito de Conselhos de direitos, a outra roda a respeito de Institui-
ções de Longa Permanência e Órgãos que realizam prestação de serviço não governamentais, e 
a última com Instituições também prestadoras de serviço, porém governamentais, a partir das 
discussões das rodas de conversas foram retiradas propostas, e será lançado um manifesto que é 
o	resultado	final	de	todo	o	Evento.	As	propostas	foram	as	seguintes:	O	Plano	municipal	seja	pauta	
permanente no Conselho, publicidade das ações do Conselho, melhorias no INSS digital, maior 
investimento municipal em formas alternativas de acolhimento institucional, que o CAPS tenha 
grupo de apoio aos familiares focado nas violências, capacitação sobre o processo de envelheci-
mento	para	profissionais	que	atuam	nas	políticas	públicas,	trabalhar	a	temática	da	pessoa	idosa	no	
âmbito escolar, campanhas educativas, sugestão para o Conselho trabalhar a temática sobre os 
prejuízos	financeiros	causados	pelas	instituições	financeiras,	também	reforçando	a	proposta	ante-
rior, a retomada da circular do Banco do Brasil referente a empréstimos,  campanha de sensibiliza-
ção no transporte público, e fomentar a formação de uma comissão dos direitos da pessoa idosa 
na Câmara de Ponta Grossa, efetivar um documento para a garantia da legislação a respeito do 
transporte intermunicipal. A Professora também informou a respeito das avaliações dos participan-
tes, muitos   apresentaram o desejo de que o Evento dê continuidade, e também que o Conselho 
continue na dinâmica de defesa e proteção dos direitos da Pessoa Idosa, a divulgação dos direitos 
do idoso. Informou que este Evento teve maior participação das pessoas idosas e menor participa-
ção	dos	profissionais	que	atuam	na	área	do	idoso.	Por	fim	a	professora	questionou	sobre	o	que	o	
Conselho achou a respeito da abertura, vez que não foi montada a mesa de autoridades, no que 
os	Conselheiros	que	participaram	informaram	que	ficou	muito	bom	e	prático.	A	Presidente	Thais	
agradeceu a Professora Maria Iolanda pelo relato e se colocou à disposição para novas parcerias. 
Após	a	Secretária	Executiva	Lisete	leu	o	Ofício	enviado	pela	Professora	Maria	Iolanda,	segue	o	
Ofício n°008/2019, enviado no dia 16 de dezembro de 2019, com o seguinte assunto: agradeci-
mento parceria – VI Colóquio sobre os Direitos da Pessoa Idosa, o reconhecimento da velhice 
como uma questão social e a observância dos direitos da população idosa se constituem em desa-
fios	que	precisamos	superar!	Para	tanto,	é	necessário	parceiros	que	acreditem	na	possibilidade	e	
na capacidade de contribuirmos para a efetivação de ações de proteção e defesa dos direitos das 
pessoas idosas no município de Ponta Grossa. O NASJEPI agradece imensamente o apoio rece-
bido deste Conselho na realização do IV Colóquio sobre os direitos da pessoa idosa, bem como a 
participação	dos	conselheiros	que	se	fizeram	presentes.	Acreditamos	que	o	aprendizado	nesta	
parceria	será	de	grande	valia	para	ações	futuras,	a	fim	de	promover	discussão	a	respeito	não	só	
da violação de direitos e violência contra a pessoa idosa e sim a formulação de uma política de 
atendimento à população idosa. Finalizando agradecemos a todos os conselheiros e informamos 
que posteriormente, após a sistematização das propostas levantadas nas Rodas de Conversa, 
encaminhamos o “Manifesto” elaborado sobre a promoção, proteção, defesa de direitos e efetiva-
ção de uma política de atendimento as pessoas idosas no município de Ponta Grossa-Pr, segue 
assinado pela Professora Maria Iolanda de Oliveira Coordenadora do NASJEPI. Após a Secretária 
Executiva	Lisete	leu	um	convite	do	Escritório	Regional	Com	o	intuito	de	finalizarmos	o	ano	de	2019	
com chave de ouro no número de adesão a Estratégia, o Coordenador da Política da Pessoa Idosa 
- CPPI/SEJUF, Dr. Fernando Fabiano Castellano Júnior realizará no dia 19/12/2019 (quinta-feira), 
às 9h:30 uma Videoconferência para os 399 municípios do estado, onde falará sobre as ações que 
estão sendo realizadas por este setor, como também sobre a importância de adesão à EBAPI. Att 
Roseli Orane - ER/PG. A Presidente solicitou a estagiária Bruna e a Conselheira Maria Lúcia, para 
que	realizassem	o	relato	da	primeira		vídeo	conferência	que	já	fora	realizada	a	fim	de	esclarecer	
melhor o assunto. A estagiária Bruna iniciou seu relato informando que esteve na vídeo conferência 
representando o CMDPI, enquanto a Conselheira Maria Lúcia esteve representando o Departa-
mento de Proteção Social Básica, e pós leu o seguinte relatório: No dia 04 de dezembro de 2019, 
estive representando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em uma vídeo Conferên-
cia	realizada	no	Escritório	Regional	de	Ponta	Grossa,	se	fizeram	presentes	também	profissionais	
da assistência dos Municípios de Ventania e Ipiranga, e a Chefe do Escritório Regional. Foi abor-
dado nesta conferência a “EBAPI” Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, que propõe a estraté-
gia como um caminho para o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável, visa melhorar 
a qualidade de vida da pessoa idosa de diversas maneiras. A Vídeo Conferencia foi ministrada pelo 
Sr. Manuel Barselos e a Sra. Roseli Lemos, e foi dividida em três partes, a estrutura da Secretaria, 
o Departamento e a EBAPI em si. Primeiramente o Sr. Manuel informou a todas que a preocupação 
com a política do idoso sempre esteve presente na campanha do atual Governador, essa era uma 
bandeira que o mesmo sempre levantou, a EBAPI surge para que haja um sensibilização da popu-
lação em relação à pessoa idosa, também para que se tenha a divulgação do Estatuto, em suma 

visa	a	sensibilização	de	todos,	dos	Poderes	Executivos	e	Legislativo	e	também	como	supracitado	
da	população,	há	também	a	 ideia	de	que	os	Conselhos	estejam	presentes	na	fiscalização	e	na	
sensibilização das Políticas voltadas para a Pessoa Idosa, visto que nos últimos tempos houve um 
aumento na procura pelos serviços tanto da saúde quanto da Assistência voltados para a pessoa 
idosa. Em seguida foi nos apresentada a Secretaria, estando agora com um novo nome Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, esta Secretaria em questão realiza ações em parceria 
com a Controladoria Geral do Estado entre outros órgãos. O Senhor também informou que após a 
Constituição Federal Brasileira de 88 e o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa passou a ser mais 
respeitada e vista de maneira diferente, visto que quem não garante seus direitos é passível de 
sofrer penalidades. Em relação ao enfrentamento à violência no disque idoso, as denúncias de 
violências que chegam geralmente são de idosos que as sofrem por pessoas da própria família, 
são	violências	psicológicas,	físicas,	financeiras,	entre	outras.	Nos	9	primeiros	meses	desses	anos	
o	dique	idoso	recebeu	1.185	denúncias	de	maus	tratos.	Alguns	informes	a	respeito	dos	próximos	
anos: o Governador tem em vista a Delegacia para o Idoso, há uma possibilidade que no ano que 
vem crie-se em 9 municípios espaços para atender a população mais necessitada, caso dê certo 
será	expandido.	A	respeito	do	transporte	intermunicipal,	a	Lei	do	Estatuto	garante	a	gratuidade,	o	
processo já passou pela assembleia, e agora um documento interno será enviado ao Secretário 
para que o mesmo envie ao Governador, possivelmente no ano que venha obtenha-se sucesso. 
Há também a possibilidade de um Banco de Projetos, onde para as entidades participarem preci-
sam atender até três municípios, realizar o protocolo no escritório regional onde o mesmo irá ava-
liar	o	projeto,	após	enviar	para	a	Secretária,	e	caso	o	projeto	seja	compatível	será	anexado	no	site	
da	Secretaria,	assim	caso	alguma	pessoa	física	ou	jurídica	tenha	interesse	em	financiar	o	projeto,	
poderá. O Sr. Manuel informou que há três meses atrás foi enviada uma cartilha sobre a EBAPI, e 
que não se trata de um Programa, as sim uma plataforma utilizada para registro de ações que os 
municípios realizam na área da pessoa Idosa, 80 municípios já aderiram a EBAPI, não há um 
tempo limite para os municípios aderirem a Estratégia, porém quanto antes aderirem poderão go-
zar dos benefícios que a mesma traz, não tem custo para adesão e nem para a utilização, ela visa 
acompanhar as ações do PPA, e organizar a aplicação da Política em prol do idoso. Também res-
salta	a	importância	de	intensificar	as	informações	a	respeito	das	doações	para	os	Fundos,	visto	
pessoas físicas podem doar até 6 % e jurídica até 1%, em qualquer data do ano. Para realizar a 
adesão da EBAPI são necessários alguns passos. 1º passo: conversar com a Secretária, pois a 
mesma tem acesso ao SAA, uma plataforma do Governo Federal onde por meio de um link pode-
-se fazer o download do termo de adesão, após o preenchimento é necessário a assinatura tanto 
da Secretária quanto do Prefeito para validar o termo, em seguida indicar 3 colaboradores da 
Prefeitura para de inscreverem em um curso EAD com duração de 30 horas que é obrigatório, após 
deve-se postar o termo na Plataforma e aguardar o mesmo ser validado. 2º passo: Deve haver a 
comprovação da participação destes colaboradores no curso que poderá ser realizado em 60 dias, 
o objetivo do curso é trazer um conhecimento sobre a plataforma, em seguida deve-se realizar o 
diagnóstico municipal, visto que para elaborar o Plano Municipal foi necessário um diagnóstico, 
caso o mesmo esteja defasado, atualizar e postar na Plataforma. 3° passo: é necessário que as 
informações sobre a EBAPI, e sobre o diagnóstico necessário para ao Plano chegue até os Verea-
dores, e que estes conversem com a população, após ser realizada essa divulgação, a Câmara 
aprova	o	documento,	o	Prefeito	sanciona	e	o	mesmo	é	publicado	em	diário	oficial.	4º	passo:	esco-
lher quatro ações dentro de cada pilar do PPA, sendo obrigatoriamente a saúde, educação, direitos 
humanos e habitação, após informar se estas ações estão sendo realizadas no município. 5º pas-
so: escolher quatro ações dentro de cada pilar do PPA, porém é livre para escolher qualquer pilar. 
A	plataforma	visa	observar	as	dificuldades	enfrentadas	em	cada	município	na	execução	do	PPA.	
Quanto	as	expectativas	são:	de	que	a	convivência	dos	 idosos	com	a	população	de	modo	geral	
esteja a cada dia melhor; - Reverter o isolamento dos idosos para com os demais; - Melhor aces-
sibilidade, a prevenção de doenças crônicas; - A redução da vulnerabilidade; - Combate ao abuso, 
não havendo nenhuma pergunta a estagiária Bruna encerrou seu relato, a Presidente estendeu o 
convite à todos os Conselheiros. Após a Presidente Thais informou que a Resolução 09/2019 foi 
enviada por e-mail a todos os Conselheiros, apenas a título de informação visto que a mesma já foi 
discutida anteriormente, e também os relatórios das visitas, no que o Conselheiro Adrianis sugeriu 
que	os	relatórios	fossem	mais	objetivos	e	também	os	limites	de	atuação	profissional,	visto	que	o	
Conselho não é uma equipe técnica, a Presidente comentou que a respeito do que o Conselheiro 
abordou	houve	uma	visita	institucional	e	ficou	muito	tumultuado	visto	que	o	Conselho	realizou	a	
visita	 junto	 com	a	 vigilância	 sanitária,	 ficando	assim	em	segundo	plano	 vez	que	a	 situação	de	
saúde é emergencial, e sugeriu que se a vigilância não liberou a instituição não há o que o Conse-
lho possa fazer, visto que a perspectiva é de fechamento do local, o Conselheiro Armando sugeriu 
uma capacitação dentro da Comissão, para que os membros da comissão saibam como proceder 
nas visitas, o Conselheiro Adrianis sugeriu que todos se atentassem nas prerrogativas, pois são 
extremamente	importantes,	vez	que	quem	se	sentir	prejudicado	pode	realizar	uma	reclamação,	e	
relembrou	que	os	membros	da	comissão	não	realizam	visita	em	nome	da	sua	formação	profissional	
e sim quanto Conselho. Após a Presidente Thais passou a palavra ao Conselheiro Armando para 
que realizasse o relato da Comissão de Financiamento do Fundo: O Conselheiro informou que 
houve a aprovação do Projeto da Fundação de Apoio a UEPG pelo Banco ITAÚ. A Presidente Thais 
informou que o assunto principal foi a proposta de regulamentar os recursos do fundo, veio a res-
posta do jurídico da Prefeitura e do CEDI a respeito das doações dirigidas, e a partir destas respos-
tas	o	Conselho	irá	redigir	um	novo	documento	específico,	vez	que	é	perfeitamente	possível	que	ela	
ocorra. O Conselheiro Armando sugeriu uma deliberação normatizando as doações dirigidas e a 
criação	de	um	Banco	de	Projeto,	vez	que	as	empresas	buscam	Projetos	prontos	para	financiar.	
Após a Presidente informou que a reunião da Comissão de Comunicação foi realizada juntamente 
com a Sandra Cisco, Diretora do Departamento de Gestão do SUAS, da FASPG, a Conselheira 
Anália informou que a Sandra apresentou a criação e o funcionamento do site que a mesma cuida, 
e deu algumas dicas a respeito de mantê-lo e também que para a criação de um site é necessário 
que se passe pela prefeitura, portanto é muito burocrático, e sugeriu que o conselho crie um blog 
que é mais autônomo. Após passou a palavra ao conselheiro Adrianis para o relato da Comissão 
de	Políticas	Públicas	o	mesmo	informou	que	a	Conselheira	Maria	Lúcia	trouxe	esclarecimentos	a	
respeito da isenção tarifária da pessoa idosa, diz que dois setores capacitados para conceder o 
atendimento	é	insuficiente,	visto	a	demanda.	A	Conselheira	Maria	Lúcia	informou	ao	Conselho	que	
há duas entrevistadoras no CECON Nova Rússia, por serem entrevistadoras os cadastros podem 
ser realizados através das mesmas, e elas também realizam o serviço de atendimentos, ambas 
estão procurando ter uma reunião com a divisão de gestão do benefício para aumentar o número 
de atendimentos do CadUnico. O Conselheiro Adrianis questionou como é inviável a questão de 
vincular o cadastro Único com a isenção do IPTU, também sugeriu a respeito do” Programa Viver 
um Envelhecimento Ativo e Saudável”, seja enviado por e-mail a todos os conselheiros, uma foto-
copia	de	um	Projeto	que	já	está	sendo	executado	em	outras	interfaces,	e	também	que	no	ano	de	
2020	deverá	se	começar	um	esboço	do	Plano	Municipal	dos	Direitos	da	Pessoa	Idosa,	e	para	fina-
lizar informou ao Conselho que está no e-mail uma Portaria da Secretaria Nacional dos Direitos 
Humanos chamando a Conferência para o ano que vem, porém sem mais pronunciamentos. Após 
a Presidente passou ao relato da Comissão de Normas e Fiscalização a mesma informou aos de-
mais	Conselheiros,	referente	a	uma	denúncia	de	uma	Instituição,	especificamente	de	um	profissio-
nal	do	serviço,	onde	já	houve	o	encaminhamento	e	a	resposta	do	profissional,	porém	a	comissão	
não conseguiu analisá-la por conta do tempo muito curto. Um Ofício do Ministério Público a respei-
to	dos	CECONs	em	geral,	em	específico	do	Santa	Paula,	onde	estamos	aguardando	a	resposta	do	
Departamento de Proteção Social Básica para encaminhar ao Ministério Público, também foi reali-
zada duas visitas a pedido do Ministério Público, foram realizadas juntamente com a Vigilância 
Sanitária, as Instituições visitadas foram a Casa Doce Lar que é uma instituição particular, e Maria 
Ercilia que foi interditada de fato, as duas casas tem divulgação em facebook, em uma das casas 
um município de fora enviou um idoso para ser institucionalizado via Assistência Social, o Conse-
lho informará o município que é importante consultar o Conselho de Ponta Grossa para estar 
ciente se a Instituição tem ou não inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
O	Conselheiro	Adrianis	propôs	que	para	o	próximo	ano	realize-se	uma	reunião	com	as	ILPIs	públi-
cas e particulares, para que se tenha uma conversa e ocorra uma padronização do atendimento. 
Para	finalizar	o	Conselheiro	Adrianis	leu	um	poema.	Após	todos	os	itens	da	pauta	serem	contem-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.773 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 202010

plados a reunião foi encerrada às quinze horas e vinte minutos. Esta ATA foi redigida pela Secretá-
ria	Executiva	Lisete	de	Fátima	Lack	Nunes,	após	aprovada	segue	assinada	pelos	conselheiros	
presentes. 
Lisete	de	Fátima	Lack	Nunes	(Secretária	Executiva)	____________________________________
Adrianis Galdino da Silva Junior ____________________________________________________
Analiacir Casanova ______________________________________________________________
Armando Madalosso Vieira ________________________________________________________
Enio Gil dos Anjos _______________________________________________________________
Isabel Iarenchuk    _______________________________________________________________
Kellin Marina Farago _____________________________________________________________
Leni Aparecida Viana da Rocha  ____________________________________________________
Luiz Americo Oliveira de Souza  ____________________________________________________
Maria Lúcia de Padua Ferreira de Lima  ______________________________________________
Marisa de Andrade Pereira  ________________________________________________________
Mayra Raphaelle Machado ________________________________________________________
Nair de Souza Lopes _____________________________________________________________
Thais do Prado Dias Verillo ________________________________________________________
Victor Luiz Pereira _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS
 N.º 880/2020

Procedimento Administrativo Tributário – 
PAT – N.º 930/2019

Razão Social: JEFFAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Endereço: Rua Alceu Dejar Marques Guimarães n.° 44, Ronda – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 87.453
Período Fiscal: 01/01/2015 a 30/08/2019
TERMO CIRCUNSTANCIADO N.º 11546/2019
Pela	presente	Notificação,	com	fundamento	no	art.	80	da	Lei	6857/2001,	fica	o	contribuinte	acima	
qualificado,	notificado	para	que	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	a	contar	da	data	da	publicação	do	
presente, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda 
desta Prefeitura, para regularizar a sua situação.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração, conforme 
art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
 Cumpra-se. 

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2020.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL TIAF – 
N.º 12569/2019

Procedimento Administrativo Tributário – PAT –
 N.º 1042/2019

Razão Social:  VMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Endereço:  Rua Balduíno Taques n.º 502, Estrela – Ponta Grossa – PR 
Inscrição Municipal:  84.857
Período Fiscal: 01/11/2017 a 30/11/2019
Fica V.S.ª INTIMADO a apresentar na Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI – SMF, dentro do prazo 
de	30	(trinta)	dias,	os	documentos	abaixo	 indicados,	de	acordo	com	o	disposto	no	artigo	65	do	
Decreto	n.º	442/04,	ficando	neste	ato	cientificado	o	contribuinte	do	início	da	ação	fiscal,	nos	ter-
mos do inciso I, artigo 54, da Lei n.º 7500/04, estando sujeito às cominações legais, caso sejam 
constatadas irregularidades quanto às obrigações principais e acessórias relativas à competência 
da Fiscalização Municipal:
 • Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis com a Empresa
 • Cópia do Alvará de Localização 
 • Cópia do Contrato Social e alterações
 • Livro Diário e Livro Razão 
 • Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados
 • Declarações de imposto de renda pessoa jurídica
 • Guia de Recolhimento de ISS
 • Contratos de prestação de serviços
 • Plano de Contas atualizado
 • Relação anual de Informações Sociais (RAIS)
 O não atendimento à presente intimação no prazo legal estabelecido em 30 (trinta) dias, 
implicará na emissão de Auto de Infração conforme o disposto na Lei n.º 7500/04, art. 47, inciso V, 
alínea	"f":	20	(vinte)	VR’s.	Caso	a	empresa	tinha	sido	fiscalizada	no	período	acima	citado,	apresen-
tar cópia do Termo Circunstanciado relativo a esse período, mais os documentos da data posterior 
à	fiscalização	encerrada.

Ponta Grossa, 20 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal da Fazenda
UBIRATAN RODRIGUES DE CRISTO JR.

Chefe da Fiscalização

S M M A

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
KKM MERCER E CIA LTDA torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Ponta 
Grossa	–	PR,	a	Licença	Ambiental	Simplificada,	para	a	atividade	de	comércio	 varejista	de	gás	
liquefeito de petróleo (GLP), para a Rua Almirante Barroso, 765– Bairro: Uvaranas – Ponta Grossa 
– Paraná – CEP 84.020-030.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
O SCHALON ALUMINIO E VIDROS LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de	Meio	Ambiente	de	Ponta	Grossa	–	PR,	a	Licença	Simplificada,	para	a	atividade	de	Fabricação	
de esquadrias de metal implementada na R RIO AMAZONAS 376, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.

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

______________________________________________________________________________
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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

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 16/2020.

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 09 
de março de 2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na 
forma eletrônica para Aquisição de transponder e leitor para microchipagem nos animais errantes 
do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 56.876,66 (cinquenta e seis mil, oitocentos 
e setenta e seis reais e sessenta e seis 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 1362 
ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Aviso de REABERTURA Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº002/2020

REABERTURA
               A Fundação Municipal de Saúde – PG/PR, realizará às 09H00 do dia 10 DE MARÇO DE 
2020,  através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Ele-
trônica	n.	002/2020,	para		Contratação	de	empresa	especializada	e	com	experiência	na	prestação	
de	serviços	na	área	de	Saúde	Mental	Pública	Comunitária,	para	exercer	as	atividades	no	Centro	
de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPS-ij), a qual deverá viabilizar os recursos humanos, 
através	de	uma	equipe	multidisciplinar	composta	por	profissionais	de	diversas	categorias	da	área	
da saúde de nível superior e nível técnico, conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06 de abril de 
2011 e Portarias de Consolidação nº 3, 4, 5 e 6 de 2017, para atender a necessidade da Fundação 
Municipal de Saúde, do nosso Municipio. Valor Máximo de  R$ 1.276.668,00 (um milhão, duzen-
tos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 30
.001.10.122.0235.2.395.3.3.90.34.00.00. - 303 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR-
RENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 
às 18h00 do dia 09 DE MARÇO DE 2020. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 
08h00 às 08h30 do dia 10 DE MARÇO DE 2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
as 09h00 do dia 10 DE MARÇO DE 2020. 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:1003 ou ainda atra-
vés do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 001/2020

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, retifica:
Onde lê-se 06 meses à partir da data da publicação,
Leia-se 15 dias à partir da data de publicação
Todas as demais informações sobre a inscrição, documentos e requisitos para a participação es-
tarão disponíveis, a partir da data da publicação deste, no Departamento de Saúde, na Fundação 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, paço Municipal.

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2020.
ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
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RESULTADO PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N.148/2020
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 148/2019 – Processo nº 216/2019 – para REGISTRO DE 
PREÇOS, para eventual aquisição de MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO, para a Fundação Mu-
nicipal de Saúde, do nosso Municipio realizado em 17/12/2019, nada havendo irregular, segue o 
resultado	do	procedimento,	para	a(s)	empresa(s)	a	seguir	classificada(s):
FORNECEDOR: SISPACK MEDICAL LTDA - CNPJ: 54.565.478/0001-98
Valor	Total	do	Fornecedor:	R$	149.410,00	(cento	e	quarenta	e	nove	mil,	quatrocentos	e	dez	reais).
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

16 1

Indicador Biológico para vapor, do tipo 
auto-contido, com tempo de resposta 
final	negativa	em	24	horas,	para	o	mo-
nitoramento biológico de ciclos de es-
terilização a vapor saturado sob pres-
são. Composto por uma tira de papel 
contendo uma população microbiana 
mínima de 100.000 (cem mil) esporos 
secos e padronizados de GeoBacillus 
stearothermophillus (ATCC 7953 com 
certificado	de	Qualidade	Assegurada).	
A tira contendo esporos está acondi-
cionada em uma ampola plástica 
termorresistente, contendo em seu 
interior uma ampola de vidro lacrada, 
com um caldo nutriente próprio para 
crescimento dos microorganismos. A 
ampola plástica é fechada por uma 
tampa marrom perfurada e protegida 
por	 papel	 de	 filtro	 hidrofóbico.	 Cada	
ampola	deverá	 ter	 um	 rótulo	 externo	
que informa o nome do produto, lote, 
prazo de validade, contendo campos 
para	 identificação	 da	 ampola	 e	 um	
indicador	 químico	 de	 exposição,	 que	
diferencia as ampolas processadas 
das não-processadas. Deve possuir 
espaço	para	 identificação	do	equipa-
mento, ciclo,operador , data e resul-
tado. A empresa vencedora deverá 
fornecer em cessão de uso 60 equi-
pamentos para incubação. A empresa 
vencedora deverá disponibilizar um 
profissional	 técnico	 para	 treinamen-
tos de todas as unidades sempre que 
necessário.

SIPACK SP20 AMP 5000 4,7000 23.500,0000

17 1

Indicador Biológico para vapor, do tipo 
auto-contido, com tempo de resposta 
final	 negativa	 em	 3	 (três)	 horas,	 por	
método	de	fluorescência,	para	o	mo-
nitoramento biológico de ciclos de es-
terilização à vapor saturado sob pres-
são. Composto por uma tira de papel 
contendo uma população microbiana 
mínima de 100.000 (cem mil) esporos 
secos e padronizados de GeoBacillus 
stearothermophillus (ATCC 7953 com 
certificado	de	Qualidade	Assegurada).	
A tira contendo esporos está acondi-
cionada em uma ampola plástica ter-
morresistente, contendo uma ampola 
de vidro lacrada, com caldo nutriente 
próprio para crescimento dos microor-
ganismos. A ampola plástica é fecha-
da por uma tampa marrom com aber-
turas laterais e protegida por papel de 
filtro	hidrofóbico.Cada	ampola	deverá	
ter	rótulo	externo	que	informa	o	nome	
do produto, lote, prazo de validade, 
contendo	 campos	 para	 identificação	
da ampola e um indicador químico de 
exposição,	que	diferencia	as	ampolas	
processadas das não processadas. 
Deve	 possuir	 espaço	 para	 identifica-
ção do equipamento, ciclo,operador , 
data e resultado. A empresa vencedo-
ra deverá fornecer em cessão de uso 
10 equipamentos para incubação e 
detecção da leitura individual através 
de presença (microorganismos vivos) 
ou da ausência (microorganismos 
mortos)	de	fluorescência	no	interior	da	
ampola para. A empresa vencedora 
deverá	 disponibilizar	 um	 profissional	
técnico para treinamentos de todas 
as unidades sempre que necessário. 

SISPACK 
SP220 AMP 1000 22,8000 22.800,0000

18 1

Indicador Biológico para vapor. Paco-
te	teste	desafio	pronto,	de	uso	único,	
composto de um Indicador Biológico 
de leitura rápida, do tipo auto-contido, 
para o monitoramento do processo 
de esterilização a vapor, com tempo 
de	resposta	final	negativa	em	3	(três)	
horas,	 por	 método	 de	 fluorescência	
e um Integrador Químico Classe 5, 
conforme norma ANSI/AAMI/ISO 
11140-1. O pacote é projetado para 
desafiar	 o	 processo	 de	 esterilização	
a vapor, com desempenho equiva-
lente ao pacote teste de 16 campos 
AAMI. A tira contendo esporos está 
acondicionada em uma ampola plás-
tica termorresistente, contendo uma 
ampola de vidro lacrada, com caldo 
nutriente próprio para crescimento 
dos microorganismos. O Integrador 
Químico deve ter leitura de resultado 
através de mudança de limite/movi-
mento	frontal	(não	exige	interpretação	
de	 cor).	Acompanha	 ampola	 externa	
do mesmo lote para utilização como 
controle positivo. Deve possuir espa-
ço	 para	 identificação	 do	 equipamen-
to, ciclo,operador , data e resultado. 
Apresentar amostra.  A empresa ven-
cedora deverá fornecer em cessão de 
uso 10 equipamentos para incubação 
e detecção da leitura individual atra-
vés de presença (microorganismos 
vivos) ou da ausência (microorganis-
mos	mortos)	de	fluorescência	no	inte-
rior da ampola. A empresa vencedora 
deverá	 disponibilizar	 um	 profissional	
técnico para treinamentos de todas 
as unidades sempre que necessário. 

BIONOVA 
PCD220/C PCT 2000 45,0000 90.000,0000

19 1

Indicador Químico interno multipa-
râmetro Classe IV. Para controle de 
qualidade de  autoclaves com rigor 
absoluto nos parâmetros críticos 
da esterilização: tempo, vapor e 
temperatura entre 120°C a 134°C. 
Integrador, confeccionado em tira de 
papel laminado com película plástica 
reativa impresso com tinta composta 
de substância química que muda de 
cor após o processo de esterilização 
a vapor e que não seja transferida aos 
materiais e / ou embalagens durante 
o processo de esterilização, conforme 
norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1. Lei-
tura de resultado por interpretação de 
cores comparativa com padrão apre-
sentado.	 Medidas	 aproximadas	 das	
tiras:	de	1,5	x	10	centímetros.	O	pro-
duto deverá conter informações sobre 
procedência, lote, data de fabricação 
e prazo de validade, tanto na emba-
lagem primária quanto na secundária. 
Deve	 possuir	 espaço	 para	 identifica-
ção do equipamento, ciclo, operador, 
data e resultado. 

INTEGRON 
CD29 UND 1000 0,3500 350,0000

20 1

Indicador Químico interno multipa-
râmetro Classe V. Para controle de 
qualidade de  autoclaves com rigor 
absoluto nos parâmetros críticos 
da esterilização: tempo, vapor e 
temperatura entre 120°C a 134°C. 
Integrador, confeccionado em tira de 
papel laminado com película plástica 
reativa impresso com tinta composta 
de substância química que muda de 
cor após o processo de esterilização 
a vapor e que não seja transferida aos 
materiais e / ou embalagens durante 
o processo de esterilização, conforme 
norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1. Lei-
tura de resultado por interpretação de 
cores comparativa com padrão apre-
sentado.	 Medidas	 aproximadas	 das	
tiras:	de	1,5	x	10	centímetros.	O	pro-
duto deverá conter informações sobre 
procedência, lote, data de fabricação 
e prazo de validade, tanto na emba-
lagem primária quanto na secundaria. 
Deve	 possuir	 espaço	 para	 identifica-
cão do equipamento, ciclo, operador, 
data e resultado. 

INTEGRON 
IT26-1YS UND 1000 0,4600 460,0000

22 1 Monitores de lavagem. Monitor quími-
co para Lavadora Ultrassônica. 

CHEMDAY 
CDWA3 UN 1500 8,2000 12.300,0000

FORNECEDOR: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
00.656.468/0001-39
Valor	Total	do	Fornecedor:	R$	26.838,50	(vinte	e	seis	mil,	oitocentos	e	trinta	e	oito	reais	e	cinquenta	
centavos).
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

1 1

Detergente neutro para limpeza de 
instrumentais cirúrgicos, materiais 
médicos odontológicos e laborato-
riais. Composto tensoativo aniônico, 
espessante, conservante, alcalinizan-
te e água. Para pronto uso ou uso 
na forma diluída, pH entre 6,5 e 7,5; 
Não corrosivo; Não irritante de peles e 
mucosas;	Baixa	formação	de	espuma;	
Sem fragrância. Sem corantes. Galão 
5 litros. 

RIOQUIMICA 
DETER RIO GL 50 41,1700 2.058,5000

24 1

Solução revitalizadora de instrumen-
tais cirúrgicos e superfícies de aço 
inox.	Promove	a	remoção	de	substân-
cias depositadas, evita a degradação 
do instrumental, aumenta a vida útil. 
Compatível	com	produtos	de	aço	inox.	
Utilizada  na remoção de manchas e 
oxidação	de	instrumental	em	aço	inox.	
Não	 deixa	 resíduos	 no	material,	 nos	
quais	 são	 removidos	 após	 enxágüe.	
Biodegradável.  Galão 5 litros. 

RIOQUIMICA 
OXIMAX GL 10 188,0000 1.880,0000

25 1

Swabs de superfície para detecção de 
ATP ( Adenosina Tri Fosfato); Utilizado 
para	 identificar	o	nível	de	contamina-
ção de superfícies e equipamentos 
pelo método de bioluminescência. 
Consiste numa ampola  plástica de 
aproximadamente	 20	 cm,	 com	 swab	
impregnado para teste de ATP em 
superfícies	que	 identifica	 sujidades	e	
biofilmes;	 O	 resultado	 sobre	 o	 nível	
de	contaminação	deverá	ser	expresso	
em URL ( Unidade Relativa de Luz). 
As ampolad de  swabs devem ser 
compatíveis com o luminômetro da 
marca Hygiena, já adquirido pelo HM 
o aparelho dessa marca. 

3M 3M UND 1000 22,9000 22.900,0000

LOTES MAL SUCEDIDOS: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,21 E 23.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 176.248,50 (cento e setenta e seis mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). 
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG. FONE(42)3220-1000 RA-
MAL 1003 PREGOEIRA: Claudete Quadros.
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C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/2020
CONTRATANTE: Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS - CNPJ/MF: 07.870.661/0001-17
Concurso Público nº 001/2018

CONTRATADOS CARGO ADMISSÃO
ELIANE BUENO MACHADO ZELADORA 18/02/2020

Ponta Grossa, 19 de fevereiro de 2019
EDUARDO MARQUES

DIRETOR PRESIDENTE

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

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de direito 
privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº81.670.804.0001/08, com sede 
na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – PR, CEP: 84.010-050, representada nes-
te ato por seu Diretor Administrativo, LEONARDO JOSÉ MENDES, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito no CPF nº 036.946.329-30, portador da CI-RG nº 8.016.354-1 SSP-PR, domiciliado na Rua 
Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050.
2) De outro lado, o ESPÓLIO DE LINDOMAR DE JESUS RIBEIRO, possuidor do lote 02, quadra 
04, do Conjunto Habitacional Parque das Andorinhas, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda nº 017, assinado em 08 
de agosto de 2016.
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA o espólio supracitado, tendo em 
vista	o	inadimplemento	financeiro	constatado,	o	qual	totaliza,	acrescido	de	multas	e	juros	acumula-
dos, o montante de R$ 209,80 (duzentos e nove reais e oitenta centavos).
4)	Assim	sendo,	solicita-se	comparecimento	do	representante	do	espólio	citado	no	prazo	máximo	
de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS	a	partir	da	data	de	recebimento	desta	constituição	em	mora,	a	fim	de	
efetuar a quitação dos valores inadimplidos até a presente data.  
5)	Depois	de	constituído	em	mora	o	referido	espólio,	caso	não	hajam	explicações	em	até	30 (trinta) 
dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado rescindi-
do, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2020
LEONARDO JOSÉ MENDES 

Diretor Administrativo – 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 – Paraná, CEP: 84.010-050, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR DOS SANTOS FILHO, brasi-
leiro, 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 738 do 
Loteamento Jardim Dom Bosco, lote 12, quadra 28 celebrado em 15.01.2018, e seus respectivos 
anexos	se	houverem,	firmado	com	SARISTIANE CAETANO DO PRADO, brasileira, inscrita no 
CPF sob o nº 112.858.339-96 e CIRG nº 12.775.709-7 SSP-PR.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto na cláusula 6ª do instrumento contratual, 
acerca do inadimplemento no pagamento de 03 (três) ou mais parcelas mensais consecutivas ou 
alternadamente.
 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 PROLAR, 
na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que porventura 
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, 23 de Janeiro de 2020.

JOSÉ EDEGAR 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

TRANSPORTE COLETIVO
LOS ÂNGELES

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, informamos que a linha Santa 
Paula (Nova Rússia) em sua primeira viagem atenderá o Jardim Los Ângeles, desta forma a linha 
do Transporte Coletivo Los Ângeles, a partir do dia 24 de fevereiro, terá o incremento em sua 
tabela de horários de uma viagem às 06:25 horas nos dias úteis com saída do bairro, em caráter 
experimental,	conforme	tabela	de	horários	em	anexo.	

TABELA DE HORÁRIOS
ÚTIL

Terminal Bairro
06:00 05:45
06:20 06:00
06:40 06:25
07:00 06:20
07:20 06:40
07:40 07:00
08:00 07:20
08:20 07:40
08:40 08:00
09:20 08:20
10:00 08:40
10:40 09:00
11:20 09:40
11:40 10:20
12:00 11:00

12:20 11:40
12:40 12:00
13:00 12:20
13:20 12:40
13:40 13:00
14:00 13:20
14:40 13:40
15:20 14:00
16:00 14:20
16:40 15:00
17:00 15:40
17:20 16:20
17:40 17:00
18:00 17:20
18:20 17:40
18:40 18:00
19:00 18:20
19:20 18:40
19:40 19:00
20:00 19:20
20:40 19:40
21:20 20:00
22:00 20:20
22:30 21:00
23:05 21:40
23:40 22:15

22:50
23:25
23:55

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ordem do Dia: 20/02/2020     SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 111/2019
Dispõe	sobre	a	isenção	do	pagamento	da	taxa	de	inscrição	em	concursos	públicos	municipais	às	
doadoras	de	leite	materno,	conforme	especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 383/2019:
Aprova o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ponta Grossa 
para o período de 2017 a 2026.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 154/2019:
Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora MARIA CZEKALSKI.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CECE    - Favorável

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 251/2019:
Promove alteração na Lei nº 12.135, de 03 de julho de 2.015.

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                       CFOF   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                       COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CECE - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CSAS     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 294/2019:
Denomina de SEBASTIÃO ANTUNES DE ALMEIDA a via pública municipal que menciona.

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                         COSPTTMUA   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR_

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 308/2019:
Denomina de FLORISVALDO JUSTUS a Rua nº 08 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, no 
Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         COSPTTMUA  - Favorável
DO VEREADOR FLORENAL SILVA
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 320/2019:
Institui	o	Dia	da	Língua	Brasileira	de	Sinais	-	LIBRAS	no	calendário	oficial	do	Município	de	Ponta	
Grossa.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CECE    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 409/2019:
Altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de fevereiro de 2.020.
        Ver. DANIEL MILLA FRACCARO            Ver. FLORENAL SILVA

              Presidente                                            1º Secretário
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