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LEIS
L E I

Nº

13.737, de 29/06/2020

Dispõe sobre a disponibilização de informações referentes às ações de enfrentamento
da COVID-19 no Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 03 de junho de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 077/2020, de autoria do Vereador
Geraldo Stocco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art.1°- O Poder Executivo Municipal disponibilizará, em Iink específico no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, as informações sobre despesas, concursos públicos, seleções
públicas, compras públicas, parcerias, doações, comodatos, cooperações, repasses e
transferências referentes ao enfrentamento da COVID-19.
Art.2°- As informações de que trata o artigo anterior deverão ser diariamente atualizadas, constando os seguintes dados:
I - órgão contratante;
II - número do processo de contratação;
III - número e ano do instrumento contratual;
IV - nome do contratado;
V - CPF ou CNPJ do contratado;
VI - objeto do contrato;
VII - valor do contrato;
VIII - justificativa do contrato emergencial;
IX - data de assinatura;
X - prazo de vigência do contrato.
Parágrafo único - Deverão ser anexadas às informações, assim que disponíveis, os contratos
assinados e a prestação de contas correspondente, juntamente com as notas fiscais respectivas.
Art.3º- Deverão ser objeto de divulgação separadamente e em local discriminado as informações
sobre as seguintes despesas:
I - despesas efetuadas com recursos oriundos de devolução financeira e orçamentária pelo
Poder Legislativo Municipal no exercício financeiro que ela ocorrer;
II - despesas efetuadas com recursos oriundos dos fundos públicos municipais;
III - despesas efetuadas com recursos advindos do Governo Federal;
IV - despesas efetuadas com recursos advindos do Governo Estadual;
V - despesas efetuadas com recursos advindos do Incentivo Beneficio Eventual COVID-19
previsto na Resolução Ad Referendum n° 004/2020 do CEAS/PR.
Art.4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de junho de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

13.739, de 22/06/2020

Institui, no âmbito do Município de Ponta
Grossa, o “Dia da Fibromialgia”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 03 de junho de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 31/2020, de autoria do Vereador
Geraldo Stocco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica instituído, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o “Dia da Fibromialgia”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 12 de maio.
Art.2°- O Poder Executivo Municipal poderá realizar, como comemoração ao “Dia da Fibromialgia”,

palestras, debates, aulas e seminários de discussão, que contribuam para a conscientização e a divulgação de informações acerca dessa doença.
Art.3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de junho de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica – Registro de Preço nº 90 / 2020

Data: 22/07/2020
Horário: 13 :00 horas
Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças
genuínas e/ou originais de fábrica, para a realização da manutenção tanto corretiva como
preventiva das máquinas que compõe a frota da SMSP , com as características descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) .
Dotação Orçamentária:
Dot. Orçamentária
Secretaria
07.004.26.782.0187.2.069.3.3.90.30.00.00. Secretaria Municipal deServiços Públicos - SMSP
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
EDUARDO MARQUES
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Ponta Grossa, 07 de julho de 2020

C O N T R ATO S
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO N°.005/2019

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
SENFF S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
		
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula quinta, item I - letra A e B do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:
“...
I – CONCURSADOS:
a) TAXAS: a partir de 1,50% a.m;
b) PRAZOS DE PAGAMENTOS: Até 72 meses para novos contratos e 96 para
     refinanciamentos e portabilidade.…”
______________________________________________________________________________

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N° 480/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$ 77.080,00 (setenta e sete mil e oitenta reais), passando o valor global
do contrato original para R$ 13.003.876,30 (treze milhões três mil oitocentos e setenta e seis
reais e trinta centavos).
Tal redução refere-se às mensalidades dos meses de junho, julho, agosto e setembro que passará
a ser R$ 173.430,00 (cento e setenta e três mil quatrocentos e trinta centavos), sendo uma
redução do valor praticado no contrato em 10% (dez por cento).
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 433/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 			
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 34.014,06 (trinta e quatro mil e
quatorze reais e seis centavos)
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº249/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 117.665,56 (cento e dezessete mil
seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 345/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceir do instrumento originário, R$ 289.735,51 (duzentos e oitenta e
nove mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MONDRIAN EDITORA GRÁFICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de projeto gráfico, editoração, revisão técnica, linguística, ortográfica,
diagramação e impressão dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil e serviço de
impressão gráfica para pareceres individuais, pasta individual e livros de registro de classe, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta Grossa
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 066/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 066/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME,
OBJETO: Fornecimento de projeto gráfico, editoração, revisão técnica, linguística, ortográfica,
diagramação e impressão dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil e serviço de
impressão gráfica para pareceres individuais, pasta individual e livros de registro de classe, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta Grossa
VALOR: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 066/2020

DIVERSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 069/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 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°
06960/2020,
NOME
José Aquiles Barbosa

CONVOCA

EMPREGO
Assistente de Administração I

CLASS
3° Afrodescendente

Candidato aprovado no Concurso Público n° 001/2018, para o emprego público de Assistente de Administração I, a comparecer até o dia 15/07/2020 (Quinze de julho de 2020), no
horário das 10 horas às 16 horas, 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 o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido concurso público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de julho de 2020.
RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________
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SMMA

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 Ambiental Simplificada

O CLAUDINEI CORREA DO PRADO COMERCIO DE GAS LTDA torna público que irá requerer
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplifica,
para a atividade de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) Classe I implementada
na R GUAMIRIN 132, CARA-CARA – Ponta Grossa/PR.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 10- 001 - SMMA
Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade: Parcelamento de solo
Atividade Específica: 001 – Implantação de Loteamentos

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na
Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade
Implantação de Loteamentos nas áreas urbanas ou de expansão urbana do Município de Ponta
Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:
1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária
para o licenciamento da Atividade denominada Implantação de Loteamentos. Definir parâmetros
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser
solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas
diretrizes.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Loteamento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação
das vias existentes;
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso;
2.3 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, aprova sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos
e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
2.4 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos projetos, após obtenção da
Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;
2.5 Licença de Operação: expedida após concluída a fase de implantação, autoriza a operação
da Atividade após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas Licenças anteriores,
com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a operação;
2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: projeto técnico que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito
dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à
saúde pública e ao meio ambiente;
2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.
2.7 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGRCC: documento de
cunho técnico a ser apresentado quando da conclusão da obra comprovando a efetiva implantação
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proposto.
2.8 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas
empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade
e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.9 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e descrição e o destino
final destes resíduos.
3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite e a documentação geral necessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei
Municipal n° 12345/15.
4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão submetidos a consulta
junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas de Reserva Legal.
O empreendedor deverá manter no local da obra os CTRs e CDRs gerados na implantação da
Atividade para fins de fiscalização pela SMMA;
As empresas responsáveis pelo Transporte e pela Destinação Final dos resíduos gerados deverão
estar devidamente licenciadas e em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC;
Os resíduos oriundos dos serviços inerentes a essa Atividade não poderão ser dispostos em Aterro
Sanitário.
5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
PARÂMETRO
PORTE DA ATIVIDADE
ATO ADMINISTRATIVO
Área total (m²)
Pequeno
Até 2.000
Médio
De 2.000 a 10.000
LP, LI, LO
Grande
De 10.000 a 40.000
Excepcional

Acima 40.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, diretamente no SGA;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada em até 90 (noventa)
dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do empreendedor;
  f) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora
dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices do sistema de projeções
UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar "datum" horizontal SIRGAS 2000. Os vértices
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) metro. Locar na planta
as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, área
de preservação permanente, principal via de acesso.
g) Projeto preliminar de implantação do Loteamento, na forma da Lei, contendo no mínimo:
-		 Plantas planialtimétricas, contendo a localização e caracterização da área quanto ao relevo, hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação permanente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos
(comprovados mediante Laudo hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da
Lei Federal n° 6.766/79, bem como indicação de infra-estrutura existente e/ou a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário,
linha telefônica, acessos viários, áreas destinadas aos equipamentos sociais e de lazer,
- Partido Urbanístico,
- Inventário Florestal e Levantamento Florístico,
- Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 04,
          - Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicitação.
  h) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar a Outorga Prévia de
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Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
  i) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista, no caso de abastecimento de água ser pelo sistema
publico.
k) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los
sem ônus ao Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar do sistema proposto;
l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3°
do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – via Sistema de Gestão Ambiental -SGA, com link
na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, diretamente no SGA;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da licença Prévia;
e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publicações
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná
para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em
corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
  i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
j) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Municipal para a Atividade;
  k) Planta topográfica, planialtimétrica, com arruamento, elaborada por profissional habilitado;
  l) Planta definitiva aprovada do parcelamento do solo de acordo com o zoneamento municipal,
assinada pelo profissional responsável, com a indicação da infra-estrutura existente e/ou a ser
instalada, a saber: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário
e acessos viários;
  m) Projeto de Compensação Florestal, quando for o caso, elaborado por profissional habilitado;
  n) Projeto de Recuperação de Área Degradada quando for o caso, elaborado por profissional
habilitado;
  o) Projeto de Arborização Viária a ser implantado, elaborado por profissional habilitado;
  p) Projeto de Terraplanagem, com memorial descritivo, elaborados por profissional habilitado;
  q) Projeto de Pavimentação, com memorial descritivo, elaborados por profissional habilitado;
r) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de área não contemplada
por rede pública de coleta apresentar o sistema de tratamento a ser implantado;
s) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, incluir o projeto executivo do sistema de
captação e uso de águas pluviais. Para Atividades com área superior a 3000m² de impermeabilização incluir projetos de caixas/bacias de contenção e/ou infiltração visando evitar cheia a
jusante do local.
t) Autorização para desmate, quando necessário. Observar os casos em que a mesma deve ser
emitida pelo IAP;
  u) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 01
ou 02;
v) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;
  w) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
x) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início da
implantação do empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos,
históricos ou artísticos na área afetada;
  y) Súmula do pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
z) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, e
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, diretamente no SGA;
c) Cópia da Licença de Instalação obtida;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos
jornais – originais;
  e) No caso de prorrogação de cronograma, apresentar Relatório descritivo e fotográfico das
obras executadas, com devida justificativa para a renovação e novo cronograma;
f) No caso de alterações em informações iniciais, apresentar Declaração contendo a descrição
das informações alteradas na licença já obtida e novo cronograma de implantação;
  g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.3 Licença de Operação – LO
Obs.: a Licença de Operação não é passível de renovação.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, diretamente no SGA;
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c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos
jornais – originais;
e) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná
para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em
corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
f) Laudo de vistoria de ligação de esgoto ou documento equivalente, emitido pela SANEPAR ou
concessionária, que ateste a efetiva interligação da rede interna de esgotamento sanitário da
Atividade à rede de esgoto;
g) Relatório técnico comprovando a implantação de medidas de controle previstas nos estudos
ambientais e projetos, e o cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas na
Licença de Instalação, elaborado por profissional habilitado e acompanhado de relatório fotográfico;
h) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, conforme estabelecido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03;
  i) Relatório com registro fotográfico e a respectiva ART da implantação da arborização urbana
conforme projeto aprovado anteriormente pela SMMA;
  j) Relatório com registro fotográfico e a respectiva ART da implantação do PRAD conforme projeto aprovado anteriormente pela SMMA;
  k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
  l) Súmula do pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, o requerente deverá
solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar o
estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s)
aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.
Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, devido a Alteração
da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa, o requerente deverá apresentar
documentação conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissionais habilitados
ou produzidos por órgãos oficiais.
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos
responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF,
DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);
  b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental
em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao setor responsável pelo
licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento
dos procedimentos aqui descritos, bem como a sua atualização.
8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos
legais e normativos expedidos em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes a Atividade em
questão, assim como os inerentes aos procedimentos por ela demandados.
9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site
SMMA.
  •  ANEXO 01. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado - PGRCCS;
• ANEXO 02. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 03. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- RGRCC;
• ANEXO 04. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE
Ponta Grossa, julho de 2020.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 10 – 002 - SMMA
Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade Específica: 002 – Implantação de Conjuntos Habitacionais
de Interesse Social

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas
na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a
Atividade Implantação de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social de imóveis localizados nas
áreas urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:
1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária
para o licenciamento da Atividade denominada Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse
Social, a ser implantada exclusivamente por órgão/empresa pública de habitação (PROLAR e
COHAPAR). Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o
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respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem
apresentados com as respectivas diretrizes.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social: Atividade voltada a implantação de habitações na modalidade conjunto de casas ou prédios ou prédio isolados, destinadas a
famílias que atendem os requisitos especificados no Art. 3° da Lei Federal n° 11977/2009 e nos
requisitos dispostos no item 4 desta IN. Quando esta Atividade for exercida por pessoa jurídica não
enquadrada como órgão/empresa pública de habitação, esta deverá se reportar ao estabelecido
na IN-LA- 10-002A-SMMA.
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso;
2.3 Licença Simplificada - LAS: expedida antes da implantação da Atividade aprova a localização
e a concepção atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.4 Relatório de Programas Ambientais - RPA: documento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos;
2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;
2.6 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas
empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade
e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.7 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e descrição e o destino
final destes resíduos.
3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei
Municipal n° 12345/15.
4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão submetidos a consulta
junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas de Reserva Legal.
A implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social não será permitida em terrenos onde
as condições geológicas não aconselham a edificação e em área de preservação ecológica.
4.1. O Licenciamento para Atividades de Implantação de Conjuntos Habitacionais de Interesse Social será de acordo com a Resolução n° 412/09 - CONAMA e Portaria n° 165/15 – IAP,
devendo atender no mínimo os seguintes requisitos:
- Implantação do Conjunto Habitacional em Área Decretada, conforme o Zoneamento Municipal, como Área de Interesse Social;
- implantação de sistemas de abastecimento de água potável, nos locais não dotados de sistema público;
- implantação de sistemas de coleta e tratamento e destinação adequada de esgoto sanitário,
nos locais não dotados de sistema público de esgotamento sanitário;
- a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos;
   - manejo de águas pluviais que contemple a retenção, captação, infiltração e lançamento adequados dessas águas;
- soluções para energia elétrica domiciliar,
- destinação de áreas para circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários,
áreas verdes e espaços livres de uso público, que garantam a qualidade e segurança ambiental do empreendimento, compatível com plano diretor e lei municipal de uso e ocupação do
solo para a zona em que se situem.;
- respeitar os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei Federal n° 11977/2009.
4.2. Não será permitida a implantação de Conjuntos Habitacionais, quando esta Atividade:
- implicar em intervenção em Áreas de Preservação Permanente, exceto nos casos previstos na
Lei Federal n° 12.651/12;
- implicar em supressão de árvores nativas do estágio médio e avançado de regeneração;
- estiver localizada em:
d)		 áreas de risco, como as suscetíveis a erosões;
e)		 áreas planas de fundo de vales, alagadiças ou sujeitas a inundações;
f)		 aterros com material nocivo à saúde e áreas com suspeita de contaminação;
       g) áreas com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas
das autoridades competentes;
h)		 áreas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis;
i)		 áreas de interesse ambiental como: Reserva Legal, Unidades de Conservação e Mananciais de Abastecimento Público;
j)		o imóvel não poderá estar localizado a menos de 500,00 metros de locais tais como:
pedreira, abatedouro, estação de tratamento de esgoto, depósito de agrotóxicos, aterro
sanitário, sistema retalhista ¬ ISR (tanques de armazenamento de combustível destinada
ao exercício da atividade de Transportador Revendedor Retalhista) e outras atividades
incompatíveis com áreas residenciais;
       k) em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação e em área de
preservação ecológica.
4.3 O empreendedor, durante a implantação desta Atividade, deverá comunicar imediatamente a SMMA a identificação de impactos ambientais supervenientes ao Relatório de Programas Ambientais, para manifestação deste órgão, e a adoção das providências que se
fizerem necessárias.
4.4 A Autorização para supressão de vegetação, quando couber, deverá seguir os critérios
estabelecidos no Artigo 3° da Resolução do CONAMA n° 369, de 2006. A supressão da vegetação só poderá ser realizada quando do início das obras civis para a Implantação da
Atividade objeto desta Instrução Normativa.
4.5 Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Resíduos da
Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destinação de Resíduos da construção Civil –
CDRs, gerados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;
b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação Final dos resíduos
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e
6-001A respectivamente, e em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC;
c) por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao requerimento o Relatório de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 03.
5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
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PORTE DA ATIVIDADE
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

PARÂMETRO
Área Construída total
(m²)
Até 2.000
De 2.000 a 10.000
De 10.000 a 100.000
Acima 100.000
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ATO ADMINISTRATIVO

LAS

Obs.: caso esta Atividade NÂO atenda ao estabelecido no item 4.1, deverá ser requerido o Licenciamento para Conjunto Habitacionais, conforme estabelecido na Instrução Normativa IN-LA 10-002A/
SMMA.
6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Licença Simplificada – LAS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, diretamente no SGA;
c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel deverá apresentar Procuração deste;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário/, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
  h) Planta planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala adequada, elaborada por profissional habilitado, com coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica.
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Apresentar curvas de nível
eqüidistantes 2 (dois) metros entre si, plotando a divisão da área, as vias existentes, o uso
atual do solo, remanescentes florestais as Áreas de Preservação Permanente existentes no
imóvel (nascentes, margens de córregos, áreas úmidas, banhados, declividades). Locação da
bordadura de bosque presente no imóvel. Indicação das árvores isoladas com diâmetro igual
ou superior a 15 (quinze) cm, medindo a altura mínima de 1,30 metros dentro do imóvel e em
bem público (passeio), e outros elementos relevantes para análise;
i) Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 04
j) Relatório Técnico contendo a localização, descrição, o projeto básico e o cronograma físico de
implantação das obras com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, contendo no
mínimo;
k) Relatório Técnico com base em sondagens de simples reconhecimento o seguinte: solos ¬
textura (arenosa / argilosa), horizontes (espessuras), profundidade (topo rochoso), profundidade de lençol freático;
  l) Quanto aos aspectos geológicos deverá ser verificada a presença de erosão (sulcos e ravinas), zonas úmidas, abatimentos, cascalho e blocos de rocha não alterados e coeficiente de
permeabilidade do solo (ABNT/NBR 7229/93 e 13969/97);
  m) Relatório fotográfico com no mínimo 10 fotografias caracterizando o uso do solo do imóvel;
n) Relatório de Programas Ambientais - RPA, quando couber;
o) Partido urbanístico;
  p) Projeto de tratamento do esgoto sanitário com base nas características do solo, coeficiente de
infiltração e densidade de ocupação. Quando não existir rede de esgoto, poderá ser substituído por Projeto Hidrosanitário;
q) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los
sem ônus ao Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva
ETE;
r) Projeto de sistema de drenagem pluvial;
s) Projeto de reuso de águas pluviais, de acordo com o estabelecido na legislação municipal
vigente;
t) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná para
utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos
hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
u) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista, no caso do abastecimento de água ser pelo sistema
público;
  v) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 01
ou 02;
w) Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado conforme ANEXO 5;
  x) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
  y) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
z) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15;
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LAS
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, diretamente no SGA;
  c) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada;
  d) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais
– originais;
  e) No caso de prorrogação de cronograma, apresentar Relatório descritivo e fotográfico das
obras executadas, com devida justificativa para a renovação, e novo cronograma,
f) No caso de alterações em informações iniciais, apresentar Declaração contendo a descrição
das informações alteradas na licença já obtida e novo cronograma de implantação;
  g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, o requerente deverá
solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização
para Transporte, caso necessário.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s)
aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.
Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, devido a Alteração
da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa, o requerente deverá apresentar
documentação conforme estabelecido no Municipal n° 10996/16.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissionais habilitados
ou produzidos por órgãos oficiais.
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos
responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF,
DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);
    b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental
em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao setor responsável pelo
licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento
dos procedimentos aqui descritos, bem como a sua atualização.
8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos
legais e normativos expedidos em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes a Atividade em
questão, assim como os inerentes aos procedimentos por ela demandados.
9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site
SMMA.
  •  ANEXO 01. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRCCS;
• ANEXO 02. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 03. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 04. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.
• ANEXO 05. Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE
Ponta Grossa, julho de 2020.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N°10 - 002A - SMMA

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade Específica: 002A-Implantação de Conjuntos Habitacionais,exceto os de Interesse Social.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas
na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a
Atividade denominada Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social, nas
áreas urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:
1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária
para o licenciamento da Atividade denominada Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto
os de Interesse Social. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a
serem apresentados com as respectivas diretrizes.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social: Atividade voltada a implantação de habitações na modalidade conjunto de casa ou de prédios, e de prédios
isolados com mais de 04(quatro) pavimentos, e para a Implantação de Conjuntos Habitacionais de
Interesse Social, a serem implantados por pessoa jurídica que não se enquadre como órgão/empresa pública de habitação (COHAPAR e PROLAR). Não se enquadra nesta Instrução Normativa
o conjunto de casas no qual todas as unidades possuam, independentemente, acesso direto para
via pública, ou seja, independem de portaria.
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso;
2.3 Licença Simplificada – LAS: expedida antes da implantação da Atividade aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos
e condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo
com as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.4 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da Atividade, aprova sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos
e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos projetos, após obtenção da
Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;
2.6 Licença de Operação: expedida após concluída a fase de implantação, autoriza a operação
da Atividade após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas Licenças anteriores,
com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a operação;
2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;
2.8 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGRCC: documento de
cunho técnico a ser apresentado quando da conclusão da obra comprovando a efetiva implantação
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proposto.
2.9 Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos- PGRS: documento que aponta e descreve ações a serem implementadas pela Construtora, relativas ao manejo dos resíduos sólidos, com
base na identificação dos pontos de geração e quantificação desta considerando a capacidade
máxima de ocupação do Condomínio;
2.10 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas
empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade
e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.11 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e descrição e o destino
final destes resíduos.
3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei
Municipal n° 12345/15.
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4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão submetidos a consulta
junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas de Reserva Legal.
Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Resíduos da
Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destinação de Resíduos da construção Civil –
CDRs, gerados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;
b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação Final dos resíduos
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e
6-001A respectivamente, e em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC;
c) por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao requerimento o Relatório de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 03.
5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
Atividade: Conjunto de casas e prédios:
PARÂMETRO
PORTE DA ATIVIDADE
ATO ADMINISTRATIVO
Área Construída total (m²)
Pequeno
Até 2.000
LAS
Médio
De 2.000 até 10.000
Grande
De 10.000 até 40.000
LP, LI, LO
Excepcional
Acima 40.000
Atividade: Prédios isolados
PORTE DA ATIVIDADE
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

PARÂMETRO
Apartamentos (n°)
Até 10
De 11 até 36
De 37 até 49
Acima de 49

ATO ADMINISTRATIVO
LAS
LP, LI, LO

Obs.:
  a)  A tabela em questão é aplicável para Atividade identificada como Prédios Isolados acima de
(04) quatro pavimentos.
b) Atividades com 04 (quatro) pavimentos ou menos são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal - DLAM;
c) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Licenciamento Ambiental
Municipal, o interessado, deverá requere-lo junto à SMMA;
d) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental e demais pertinentes a Atividade.
6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) Cópia do Alvará de Construção;
g) Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado conforme ANEXO 5, para as
modalidades condomínio, loteamento fechado e prédio isolado, enquadradas como Gerador
Domiciliar Coletivo com seis ou mais unidades residenciais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
6.2 Licença Simplificada – LAS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo
do Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto.
Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos
hídricos, área de preservação permanente, principal via de acesso;
  h) Projeto de implantação, elaborado por profissional habilitado;
i) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de área não contemplada
por rede publica de coleta, apresentar o sistema de tratamento a ser implantado;
  j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e cadastrado
na SMMA, de acordo com o contido no ANEXO 01 ou 02;
k) Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado conforme ANEXO 5;
  l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
  m) Projeto gráfico do sistema de detenção de águas pluviais, com reuso quando couber, incluindo
memória do dimensionamento hidrológico e hidráulico;
n) Projeto da área de implantação do Sistema de segregação e armazenamento dos resíduos
sólidos a serem gerados no decorrer da vida útil do empreendimento;
  o) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a
Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da
Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
p) No caso de o abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água
prevista;
q) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los
sem ônus ao Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar do sistema proposto;
  r) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar a Outorga Prévia de
Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
s) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
  t) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
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em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
u) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LAS
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
  e) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada;
  f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada publicada quando da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais
– originais;
  g) No caso de prorrogação de cronograma, apresentar Relatório descritivo e fotográfico das
obras executadas, com devida justificativa para a renovação, e novo cronograma;
h) No caso de alterações em informações iniciais, apresentar Declaração contendo a descrição
das informações alteradas na licença já obtida e novo cronograma de implantação;
  i) Súmula do Pedido de Renovação da Licença Simplificada a ser publicada no Diário Oficial do
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada em até 90 (noventa)
dias contados da data de sua emissão;
  e) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora
dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices do sistema de projeções
UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar "datum" horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um). Locar na planta as
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, área de
preservação permanente, principal via de acesso.
f) Projeto Preliminar de implantação do conjunto habitacional, contendo o memorial descritivo,
elaborado por profissionais habilitados, acompanhado das respectivas ART’s, na forma da Lei,
contendo no mínimo:
- Plantas planialtimétricas, contendo caracterização da área quanto ao relevo, hidrografia (rios,
áreas úmidas, áreas de preservação permanente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados mediante Laudo
hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da Lei Federal no 6.710995/79, bem
como indicação de infra-estrutura existente e/ou a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, acessos viários,
áreas destinadas aos equipamentos sociais e de lazer;
- Inventário Florestal;
- Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 04;
- Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicitação;
  g) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a
Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da
Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água
prevista;
i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los
sem ônus ao Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar do sistema proposto;
  j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar a Outorga Prévia de
Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
  l) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I,
Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
g) Cópia da Licença Prévia;
h) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publicações
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
i) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná
para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em
corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
  j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
k) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Municipal para a Atividade;
  l) Projeto de implantação das habitações, elaborado por profissional habilitado;
  m) Planta topográfica;
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n) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de área não contemplada
por rede publica de coleta, apresentar o sistema de tratamento a ser implantado;
  o) Projeto gráfico do sistema de detenção de águas pluviais, com reuso quando couber, incluindo
memória do dimensionamento hidrológico e hidráulico;
  p) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e cadastrado
na SMMA, de acordo com o contido no ANEXO 01 ou 02;
q) Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado conforme ANEXO 5;
  r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
s) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início da
implantação do empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos,
históricos ou artísticos na área afetada;
t) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;
  u) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
v) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender a regulamentação municipal instituída conforme estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Cópia da licença de Instalação, a ser renovada;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos
jornais – originais;
  e) No caso de prorrogação de cronograma, apresentar Relatório descritivo e fotográfico das
obras executadas, com devida justificativa para a renovação, e novo cronograma;
f) No caso de alterações em informações iniciais, apresentar Declaração contendo a descrição
das informações alteradas na licença já obtida e novo cronograma de implantação;
  g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4 Licença de Operação – LO
Obs.: a Licença de Operação não é passível de renovação.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, via Sistema de Gestão Ambiental -SGA,
com link na página da SMMA;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, diretamente no SGA;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos
jornais – originais;
e) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná
para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em
corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
f) Laudo de vistoria de ligação de esgoto ou documento equivalente, emitido pela SANEPAR ou
concessionária, que ateste a efetiva interligação da rede interna de esgotamento sanitário da
Atividade à rede de esgoto;
g) Relatório técnico comprovando a implantação de medidas de controle previstas nos estudos
ambientais e projetos, e o cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas na
Licença de Instalação, elaborado por profissional habilitado e acompanhado de relatório fotográfico;
h) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, conforme estabelecido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03;
  i) Relatório fotográfico da implantação das metas físicas previstas no Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos.
  j) Relatório com registro fotográfico e a respectiva ART da implantação da arborização urbana
conforme projeto aprovado anteriormente pela SMMA;
  k) Relatório com registro fotográfico e a respectiva ART da implantação do PRAD conforme projeto aprovado anteriormente pela SMMA;
  l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
  m) Súmula do pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e,
em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, o requerente deverá
solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização
para Transporte, caso necessário.
Para as Atividades que necessitem de serviços florestais deverão ser apresentados juntamente
com o RLA os estudos Floríticos e Faunístico pertinentes.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
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a)
b)
c)

requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referência
correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s)
aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.
Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, devido a Alteração
da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa, o requerente deverá apresentar
documentação conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissionais habilitados
ou produzidos por órgãos oficiais.
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos
responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF,
DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);
   b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental
em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao setor responsável pelo
licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento
dos procedimentos aqui descritos, bem como a sua atualização.
8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos
legais e normativos expedidos em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes a Atividade de
que trata, assim como os afetos aos procedimentos por ela demandados.
9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site
SMMA.
  •  ANEXO 01. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRCCS;
• ANEXO 02. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 03. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 04. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.
• ANEXO 05. Projeto Técnico para Gestão de Resíduos Sólidos.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE
Ponta Grossa, julho de 2020.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

FMC

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
C U LT U R A
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA
Estado do PARANA
Exercício: 2020
RATI F I CAÇÃO
DATA: 06/07/2020

DE

INEXIGIBILIDADE D E

PROTOCOLO: 37691 / 2020

LI CI TAÇÃO

Nº

6 / 2020

PROCESSO: 18

CONTRATANTE
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: OTTO LEOPOLDO WINCK
RG:

CPF: 804.713.409-44
Endereço: LUIZ RONALDO CANALLI, 3025

Bairro: CAMPO COMPRIDO Cidade: Curitiba - PR

CEP:

Telefone:

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PAPO ONLINE COM O TEMA " A IMPORTANCIA DA ARTE
EM TEMPOS DE PANDEMIA PARA A COMUNIDADE EM GERAL, COM O OBJETIVO DE FORNECER À POPULAÇÃO
ATIVIDADES FORMATIVAS NO CAMPO DA CULTURA EM TEMPOS DE PANDEMIA, REALIZAÇÃO NO DIA 16/07/2020
ÀS 19:30 HORAS.

JUSTIFICATIVA
Conforme artigo 25, II, c/c art. 13 inciso II, da Lei n. 8.666/93.

DESPESA
Programática

1900213392008321813390360000

Fonte Descrição

26

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição
104422 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM
PAPO ONLINE COM O TEMA " A IMPORTANCIA DA ARTE
EM TEMPOS DE PANDEMIA PARA A COMUNIDADE EM
GERAL,
COM
O
OBJETIVO
DE
FORNECER
À
POPULAÇÃO ATIVIDADES FORMATIVAS NO CAMPO DA
CULTURA EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

UND

1.00

1.500,00

1.500,00

Total:
EMBASAMENTO LEGAL

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

FERNANDO ROHNELT DURANTE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

1.500,00
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FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 169/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 22.720,00 (Vinte e dois mil, setecentos e vinte reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 50/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 170/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BRUNO SILVESTRINI MAT. DE CONSTRUÇÃO EPP
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 8.860 (Oito mil, oitocentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 50/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 171/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NORTON LUIZ WEIGAND - MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELLI
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 21.748,95 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 50/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 172/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TCA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 48.316,58 (Quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e oito
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 50/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 173/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção.
VALOR: R$ 8.401,50 (Oito mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 50/2020
______________________________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019Pregão nº 068/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Tendo em vista erro de digitação, fica alterada os valores unitários dos
itens, que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item nº 1 lotes 7,8,9,10 do instrumento originário.
Marca/
Lote Item Quant. Unidade
Descrição
Valor Unit. R$
Espec.
Luva procedimento descartável.
Confeccionada em látex natural,
para procedimentos não cirúrgicos tamanho G, ambidestras, uso
único, flexível, dotada de punho
ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95.
7
1
19.400
PAR
MEDIX
R$ 17,0800
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão
e ajuste ao antebraço. Com boa
elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável.
Confeccionada em látex natural,
para procedimentos não cirúrgicos tamanho M, ambidestras, uso
único, flexível, dotada de punho
ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95.
8
1
39.150
PAR
MEDIX
R$ 17,0800
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão
e ajuste ao antebraço. Com boa
elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável.
Confeccionada em látex natural,
para procedimentos não cirúrgicos tamanho P, ambidestras , uso
único, flexível, dotada de punho
ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95.
9
1
39.450
PAR
MEDIX
R$ 17,0800
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão
e ajuste ao antebraço. Com boa
elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades (50 pares).
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10

1

20.000

PAR

Luva procedimento descartável.
Confeccionada em látex natural,
para procedimentos não cirúrgicos tamanho PP, ambidestras, uso
único, flexível, dotada de punho
ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95.
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão
e ajuste ao antebraço. Com boa
elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades (50 pares).

MEDIX

R$ 17,0800

______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2019Pregão nº 068/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do requilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado a partir do dia 05/03/2020, o valor referente ao item 7,8,9,10,15,16 e 17, constante
no anexo I, do instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:
Marca/
Valor Unit.
Lote Item Unidade
Descrição
Espec.
R$
Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, para procedimentos
não cirúrgicos tamanho G, ambidestras, uso
único, flexível, dotada de punho ajustável,
provido de reforço tipo virola conforme a
7
1
PAR
NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeita
MEDIX
R$ 17,0800
adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade
e resistência, não esterilizada, descartável.
Deverão vir em caixas tipo dispenser box.
Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, para procedimentos
não cirúrgicos tamanho M, ambidestras,
uso único, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a
8
1
PAR
NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeita
MEDIX
R$ 17,0800
adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade
e resistência, não esterilizada, descartável.
Deverão vir em caixas tipo dispenser box.
Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, para procedimentos
não cirúrgicos tamanho P, ambidestras ,
uso único, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a
9
1
PAR
NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeita
MEDIX
R$ 17,0800
adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade
e resistência, não esterilizada, descartável.
Deverão vir em caixas tipo dispenser box.
Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, para procedimentos
não cirúrgicos tamanho PP, ambidestras,
uso único, flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a
10
1
PAR
NBR 13.392/95. Deverá apresentar perfeita
MEDIX
R$ 17,0800
adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade
e resistência, não esterilizada, descartável.
Deverão vir em caixas tipo dispenser box.
Caixa com 100 unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável antialérgica. Confeccionada em vinil, para procedimentos não cirúrgicos tamanho P,
ambidestras, uso único, flexível, dotada
de punho ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95. Deverá
15
1
PAR
DESCARPACK R$ 11,8720
apresentar perfeita adaptação ao formato
anatômico da mão e ajuste ao antebraço.
Com boa elasticidade e resistência, não
esterilizada, descartável. Deverão vir em
caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades (50 pares).
Luva procedimento descartável antialérgica. Confeccionada em vinil, para procedimentos não cirúrgicos tamanho M,
ambidestras, uso único, flexível, dotada
de punho ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95. Deverá
16
1
PAR
DESCARPACK R$ 11,4240
apresentar perfeita adaptação ao formato
anatômico da mão e ajuste ao antebraço.
Com boa elasticidade e resistência, não
esterilizada, descartável. Deverão vir em
caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades (50 pares). Apresentar amostra.
Luva procedimento descartável antialérgica. Confeccionada em vinil, para procedimentos não cirúrgicos tamanho G,
ambidestras, uso único, flexível, dotada
de punho ajustável, provido de reforço tipo
virola conforme a NBR 13.392/95. Deverá
17
1
PAR
DESCARPACK R$ 11,4240
apresentar perfeita adaptação ao formato
anatômico da mão e ajuste ao antebraço.
Com boa elasticidade e resistência, não
esterilizada, descartável. Deverão vir em
caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades (50 pares).
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EDIÇÃO Nº 2.873 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2020

CLÁUSULA SEGUNDA: conforme o contido nas especificações do protocolado municipal de número SEI30585/2020, Fica rescindido na sua totalidade o item nº 1 lotes 7,8,9,10 do instrumento
originário
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2020

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2020
DATA: 06/07/2020

PROTOCOLO: 34217 / 2020

PROCESSO: 48

CONTRATANTE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: SIMONE COUTO
CPF: 986.794.656-15

RG: 4989197-0

Endereço: ,
Bairro:

Cidade: -

CEP:

Telefone:

OBJETO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE
MAIO/2020

JUSTIFICATIVA
CONFORME LEI MUNICIPAL 11.350/2013 E 13.702/2020

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

2700308243004560193390480000

1

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

ITEM(S)
Lot Orde
1

Item Descrição

1

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

UND

1.00

738,45

738,45

109747 BOLSA AUXÍLIO

Total:

738,45

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
PRESIDENTE DA FASPG

______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2020

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 019/2020
DATA: 06/07/2020

PROTOCOLO: 34224 / 2020

PROCESSO: 49

CONTRATANTE
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

de uma mesa ou bancada para a instalação da mesma, observando que o pedestal deve ser
compatível com as dimensões, peso e altura do equipamento ofertado. O uso ou não do pedestal
ficara a critério da contratante.”
Pergunta Ref. ao Esclarecimento 01:
a) Nosso entendimento está correto quando analisamos que independente ou não do uso, todos
os equipamentos do Item 01 e Item 02 devem ser entregues acompanhados de pedestais compatível com as dimensões, peso e altura do equipamento ofertado?
Resposta – ALESSANDRO STACHAK – SI
Sim, todos devem ser entregues com pedestal.
ESCLARECIMENTO 02:
O edital em suas páginas 20, letra “S” e “T” traz a seguinte exigência:
s) A licitante deve comprovar que possui equipe técnica com capacitação para atendimento dos
modelos de equipamentos cotados, mediante apresentação de carta nominal constando o número do edital emitido pelo fabricante dos Equipamentos para pelo menos 01 (um) funcionário da
empresa. A comprovação do vínculo do funcionário deve ser feita por meio de cópia da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Essa comprovação e a carta do fabricante devem ser
entregues juntamente com a proposta. Para os equipamentos do Tipo 03 (Impressora Matricial)
não será necessária essa comprovação;
t) Comprovação de aptidão, mediante a apresentação de no mínimo uma certidão ou atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a
locação de equipamentos de impressão (multifuncionais e impressoras matriciais) para no mínimo
50% da quantidade de equipamentos solicitados no edital. O (s) atestado (s) deve (m) comprovar o
bom desempenho das atividades, bem como conter os seguintes dados do emitente, Nome, Cargo
e telefone comercial da pessoa que assinou o documento;
Pergunta Ref. ao Esclarecimento 02:
a) Como não há no edital equipamento Item 03 e os Itens 01 e 02 não se referem a equipamentos
com tecnologia matricial, é correto nosso entendimento que podemos desconsiderar a comprovação de documentos para esse perfil de equipamento?
Resposta – ALESSANDRO STACHAK – SI
Como as impressoras matriciais não serão adquiridas não é necessário ter atestados para esses
aparelhos.
ESCLARECIMENTO 03:
O edital em suas páginas 18 letra “D” e página 24, traz a seguinte exigência
d) A CONTRATADA deverá fornecer todas as peças de reposição, mão de obra técnica on site,
com manutenções corretivas e preventivas, todos os suprimentos como toners, cilindros, reveladores, fusores, esteiras, roletes e todos os itens necessários para o perfeito funcionamento dos
equipamentos (com exceção do papel) para todos os equipamentos fornecidos no contrato, não
gerando nenhum custo adicional para a contratante. Os atendimentos técnicos solicitados deverão
solucionar os problemas em no máximo 08 (oito) horas úteis, em dias úteis das 08:00h as 18:00h.
O prazo para chegada do técnico da CONTRATADA até o local do equipamento com defeito deverá
ser de no máximo 08 (oito) horas úteis. Os prazos para chegada e solução dos problemas serão
contados a partir da abertura do chamado realizada pela contratante;
“A empresa contratada deverá atender às solicitações inclusive aos sábados, domingos e feriados
quando necessário, e a solicitação pelo fiscal do contrato, será efetuada através de ordem de serviço com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, poderá ainda ser solicitados através
de contato telefônico ou e-mail;”
Pergunta Ref. ao Esclarecimento 03:
a) Nosso entendimento está correto quando analisamos que os atendimentos técnicos deverão ser
prestados em no máximo 08 (oito) horas úteis, em dias úteis de segunda às sextas-feiras (exceto
sábados domingos e feriados) das 08:00h as 18:00h, conforme contido na letra “D” página 18 do
referido edital?
Resposta – ALESSANDRO STACHAK – SI
Exato, das as 8 as 18:00h (horário comercial) de segunda a sexta exceto feriados.
Demais Informações contatar a Supervisão de Compras e Licitações, Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974. A íntegra do Edital,
anexos, bem como este esclarecimento consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações/
faspg e bll.org.br
Ponta Grossa, 06 de julho de 2020.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
______________________________________________________________________________

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 007/2020

CONTRATADO(A)
Fornecedor: JOSIMARA TEREZINHA COSTA DE JESUS
CPF: 067.287.169-63

RG:

Endereço: ,
Bairro:

Cidade: -

Pág. 1/1

CEP:

www.elotech.com.br

Telefone:

OBJETO
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020

JUSTIFICATIVA
CONFORME LEI MUNICIPAL 11.350/2013 E 13.702/2020

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

2700308243004560193390480000

1

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, torna público que o edital de
Pregão Eletrônico 007/2020 – Objeto; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, OU SEJA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO
E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
previsto para o dia 07/07/2020, sofrerá SUSPENSÃO, em sua abertura, até nova publicação, conforme prevê a Lei 8.666/93, para análise de solicitação de impugnação apresentada pelas empresas PRINTER DO BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ 04.916.444/000122 e MICROSENS S.A. CNPJ 78.126.950/0011-26.
Ponta Grossa, 06 de julho de 2020.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

UND

1.00

109747 BOLSA AUXÍLIO

V. Unitário

V. Total

912,62

912,62

Total:

912,62

CPS

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

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
PRESIDENTE DA FASPG

Companhia Pontagrossense de Serviços

______________________________________________________________________________

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO SEI Nº 17017/2020
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 007/2020
ESCLARECIMENTO 02

Diário Oficial

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA ESCLARECE, aos
interessados em participar do pregão para escolha da melhor proposta para PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, OU SEJA,
IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS, PEÇAS, SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , em vista de solicitações, conforme abaixo, que:
COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
ESCLARECIMENTO 01:
O edital em suas páginas 17 e 18, itens 01 e 02, trazem a seguinte exigência:
“Todas as impressoras devem ter a opção de pedestal para instalação, eliminando a necessidade
www.elotech.com.br

Ao (À)

Pág. 1/1

EXTRATO do 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020
Processo SEI n° 39.342/2020
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS.
CONTRATADA: EMPSIS SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:- 05.853.402/0001-52

OBJETO: As partes celebraram em 11/03/2020 o Contrato de Prestação de Serviços n° 002/2020, para
Constitui objeto do presente instrumento a prestação pela contratada de todos os serviços necessários ao
suporte técnico ao sistema de gestão de protocolos da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS,
manutenção de rede lógica e suporte técnico ao servido local

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS.
CONTRATADA: EMPSIS SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:- 05.853.402/0001-52
EDIÇÃO Nº 2.873 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2020
OBJETO: As partes celebraram em 11/03/2020 o Contrato de Prestação de Serviços n° 002/2020, para
Constitui objeto do presente instrumento a prestação pela contratada de todos os serviços necessários ao
suporte técnico ao sistema de gestão de protocolos da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS,
manutenção de rede lógica e suporte técnico ao servido local
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5

Ferro Ca-50 – 4.2mm - Barra c/ 12 metros

Br

100

R$
9,50

R$

950,00

6

Ferro Ca-50 – 6.3mm - Barra c/ 12 metros

Br

100

R$
19,37

R$

1.937,00

7

Ferro Ca-50 – 8.0mm - Barra c/ 12 metros

Br

200

R$
28,42

R$

5.684,00

8

Arame recozido nº 18” (rolo com 100
metros/ 1 kg)

rolos 50

R$
11,51

R$

575,50

9

Tabua de Pinus 1 x 12” (mínimo 2.5 m de
comprimento)

peça 400

R$
15,72

R$

6.288,00

10

Tabua de Pinus 1 x 9”
comprimento)

peça 300

R$
10,39

R$

3.117,00

11

Tabua de Pinus 1 x 6” (mínimo 2.5 m de
comprimento)

peça 400

R$
5,67

R$

2.268,00

12

Ripa de Pinus 1 x 2” (mínimo 2.5 m de
comprimento)

peça 600

R$
3,98

R$

2.388,00

13

Prego 17 x 27

kg

50

R$
11,21

R$

560,50

14

Tijolo de barro 6 furos

Un

5.000

R$
0,47

R$

2.350,00

15

Bloco de concreto ( 20x20x40)

Un

2.000

R$
3,85

R$

7.700,00

16

Tinta Látex. 18 litros. Cor Vermelha (bd)

Un

3

R$
128,30

R$

384,90

17

Tinta Látex 18 litros. Cor Branca ( bd)

Un

20

R$
172,52

R$

3.450,40

18

Tinta Spray fosforescente 350 ml. Cor
Laranja

Un

4

R$
19,15

R$

76,60

19

Tinta Spray fosca 350 ml. Cor branca

Un

4

R$

62,84

20

Tinta Spray 350 ml. Verniz incolor.

Un

4

R$
18,81

R$

75,24

21

Tinta Látex 18 litros. Cor Azul (bd)

Un

20

R$

115,97 R$

2.319,40

22

Tinta Esmalte Cinza (lata) 3,6 l

Un

5

R$
70,60

R$

353,00

23

Fio Elétrico Flexível 6,0mm - Rolo com 100
rolo 6
metros

R$
313,70

R$

1.882,20

24

Fio Elétrico Flexível 10,0mm - Rolo com
100 metros

rolo 2

R$
527,56

R$

1.055,12

25

LÂMPADA LED\, TENSÃO
NOMINAL:BIVOLT\, POTÊNCIA
NOMINAL:10 W\, TIPO BASE:E-27\,
FLUXO LUMINOSO:MÍNIMO 870 LM\,
TEMPERATURA DE COR:6000 K\,
FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ,

Un

20

R$
12,16

R$

243,20

26

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL
BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 10W,
TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8,
FORMATO TUBULAR T8,
COMPPRIMENTO 600 MM

Un

10

R$
16,11

R$

161,10

27

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL
BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 20W,
TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8,
FORMATO TUBULAR T8,
COMPPRIMENTO 1200 MM

Un

60

R$
20,43

R$

1.225,80

28

Cano PVC 100 mm branco (água - barra
com 6m)

Un

6

R$
47,93

R$

287,58

29

Cano PVC de 3/4” marrom (água - barra
com 6m)

Un

6

R$
13,40

R$

80,40

30

Joelho Soldável 3/4", 90°

Un

10

R$
0,68

R$

6,80

31

Luva Soldável 3/4"

Un

10

R$
0,70

R$

7,00

“CLÁUSULA SEGUNDA
Ocorre que, em atendimento ao Decreto Municipal n° 17.276/2020 as partes resolvem aditar
temporariamente o valor contratual dos serviços contratados, pelo período de 90 (noventa) dias. De forma
que as mensalidades com vencimento em 15/07/2020, 15/08/2020 e 15/09/2020 terão um desconto de R$
100,00 (cem reais) ou 13,89 %. Ou seja, as mensalidades vencíveis nas datas acima descritas serão no valor
de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).”
A mensalidade com vencimento em 15/10/2020, retornará ao valor originário e assim sucessivamente.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Contrato.
VIGÊNCIA: 11/03/2020 a 11/03/2021.
Ponta Grossa, 06 de julho de 2020.

EDUARDO MARQUES - Diretor Presidente

(mínimo 2.5 m de

06 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARQUES, Diretor, em 06/07/2020, às
09:20, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0653394 e o código CRC 9EBCB4FE.

Link de acesso externo: SEI39342/2020

______________________________________________________________________________

Companhia Pontagrossense de Serviços

R$
15,71

Ao (À)
Diário Oficial
AVISO DE EDITAL
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, através de seu Departamento de Compras e Licitações
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N. 006/2020 - PROCESSO SEI N° 39.059/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Data de Abertura: 17/07/2020 ÀS 09:00 HORAS
Objeto: Aquisição eventual de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
Tipo: Menor preço POR LOTE
Prazo: 12 meses
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”
Valor total estimado para esta licitação: R$ 166.781,78 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e
um reais e setenta e oito centavos).
EXCLUSIVO PARA ME/EPP DE ACORDO COM A LEI 123/06

LOTE Material

VALOR
VALOR TOTAL
Ud. Quant. UNITARIO
MÁXIMO
MAXIMO

1

Cimento CP II 32 embalagem c/50 kg

Sc

2

Areia

M3 600

3

4

Cal virgem embalagem c/ 20 kg.

Pedra brita 3/4

Sc

1.500

100

M3 400

R$
22,51

R$

33.765,00

R$
62,04

R$

37.224,00

R$
8,41

R$

R$
85,55

R$

841,00
34.220,00

16
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Forro de PVC 7x200 mm Jacarandá frisado 6 Un
m

33

Forro de PVC 10x200 mm Branco frisado 6
Mt
m

34

Telha Fibrocimento (sem amianto) 5mm
110x244 cm

Mt

40

R$
22,93

EDIÇÃO Nº 2.873 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2020
R$

917,20

DIVERSOS

600

R$
20,37

R$

12.222,00

50

R$
42,06

R$

2.103,00

R$ 166.781,78
Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de
Compras e Licitações da CPS - localizada na Av. Visconde de Taunay, 794, Bairro Ronda em Ponta
Grossa/PR, de segunda a sexta no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min às 17h30min ou pelo
telefone: 42-3026-1600 ou ainda pelo Site: www.cpspg.com.br.
Ponta Grossa, 06 de julho de 2020.

EDUARDO MARQUES - Diretor Presidente

06 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARQUES, Diretor, em 06/07/2020, às
15:11, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0655363 e o código CRC 9CF54AB5.

Link de acesso externo: SEI39059/2020

PROLAR

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 neste 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 EVA DEJANIRA DE CARVALHO, possuidor do lote 15, quadra
09, do Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda nº 063, assinado em 07 de
novembro de 2013.
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 acumulados, o montante de R$ 784,74 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro
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 rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.
Ponta Grossa, 18 de março de 2020
LEONARDO JOSÉ MENDES
Diretor Administrativo – PROLAR
______________________________________________________________________________

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 neste 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, a Sra. JEFFERSON MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, compromissário(a)
comprador(a), brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº. 048.460.439-24, solteiro, promitente comprador do lote 02, da quadra 18, do Loteamento Parque dos Sabiás, nesta cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná, conforme contrato nº 073, assinado em 08 de novembro de 2017.
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os compromissários compradores
supracitados, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros,
o montante de R$ 3.717,74 (três mil, setecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos). Ademais, constatou-se, através de relatório de fiscalização social, que o imóvel se encontra
abandonado há diversos meses, fato que, também, enseja rescisão contratual unilateral.
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de comprovar, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusulas contratuais.
5) Depois de constituída em mora a promissária compradora, caso não haja explicações em até 30
(trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado
rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.
Ponta Grossa, 18 de março de 2020
LEONARDO JOSÉ MENDES
Diretor Administrativo – PROLAR
,

C Â M A R A M U N I C I PA L
Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 12/2020

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 09/2020
(Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 26 de junho de 2020 às 14:00 horas,
HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes termos:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa para prestação de serviços de
material gráfico, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital
e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: Gráfica Alta Definição Ltda - CNPJ: 13.919.051/0001-63
- Valor do contrato: R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 26 de junho de 2020.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
*Republicado por incorreção
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2020
Processo Administrativo nº 13/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presencial nº 10/2020,
realizada no 02 de julho de dois mil e vinte às 14:00 hs, destinada a "contratação de empresa
habilitada para fornecimento de papel sulfite e papel reciclado, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo
01 - Termo de Referência";
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 09/2020 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: Tiago Daniel Vedan - ME - CNPJ: 28.248.986/0001-32
- Valor do contrato: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 03 de julho de 2020.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 13/2020

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 10/2020
(Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 02 de julho de 2020 às 14:00 horas,
HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes termos:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa habilitada para fornecimento de
papel sulfite e papel reciclado, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: Tiago Daniel Vedan - ME - CNPJ: 28.248.986/0001-32
- Valor do contrato: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 03 de julho de 2020.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2020
Processo Administrativo nº 13/2020

OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa habilitada para fornecimento de
papel sulfite e papel reciclado, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: Tiago Daniel Vedan - ME - CNPJ: 28.248.986/0001-32
- Valor do contrato: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 03 de julho de 2020.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 59/2020

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 1092 de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski;

RESOLVE

Art.1º- Dispensar, HELVIO JOSÉ FILLUS, CPF 242.808.959/53 do emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar e designá-lo para exercer o emprego público em
comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 3, para desempenhar suas
atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Eduardo Kalinoski.
Art.2º- Dispensar, JULIANO DOS SANTOS AVILA, CPF 052.751.329/64, do emprego público em
comissão de Assessor Parlamentar e designá-lo para exercer o emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 6, para desempenhar
suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Eduardo Kalinoski.
Art.3º- As dispensas e designações, são a parir desta data.
Ponta Grossa, 01 de julho de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador JORGE DA FARMÁCIA
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário

EDIÇÃO Nº 2.873 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2020

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 60/2020

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 1108/2020 de autoria do Vereador Sgt. Guiarone
Jr;

RESOLVE

Nomear, a partir do dia 1º de julho de 2020, ROBERLEY ELIAS, CPF nº 048.238.069/13,
para exercer o emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, atribuindo-lhe o
nível CC 6, para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Sgt.
Guiarone Jr .
Ponta Grossa, 06 de julho de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Vereador JOÃO FLORENAL DA SILVA
Vice-Presidente		
Primeiro Secretário
Vereador JORGE DA FARMÁCIA
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA
Segundo Secretário		
Terceiro Secretário
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