
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

L I C I TA Ç Õ E S

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público que estará credenciando associações, cooperativas 
e produtores individuais conforme o que segue:

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 07/2020
PRAZO DE CREDENCIAMENTO DE 09/12/2020 A 29/12/2020

OBJETO: credenciamento de associações, cooperativas e produtores individuais da agricultura 
familiar, portadoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica ou Física, visando a con-
tratação do fornecimento de gêneros alimentícios para o Programa Feira Verde.
VALOR MÁXIMO: R$ 2.734.628,50 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, 
SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
 Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos na Se-
cretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no horário das 12h00min às 18h00min 
na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1246, ainda através do link http://www.ponta-
grossa.pr.gov.br/licitacoes, ou SEI67618/2020.

Ponta Grossa, 04/12/2020
BRUNO CESAR COSTA PINTO

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
	 Nos	 termos	do	caput	do	art.	47	do	Código	Tributário	Municipal,	ficam	os	contribuintes	e	
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 08 de dezembro de 2020.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
210251 SUSANA WEBER SANTOS 3610154/2017
218553 ROGERIO BATISTA – INSPECOES 690697/2017
230598 CENTRO DE CULTURA PONTA GROSSA LTDA – ME 860092/2019

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 038/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Munici-
pal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI 
56679/2020,

CONVOCA
 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2020 para 
o emprego público de Médico da Família II, a comparecerem até o dia 14/12/2020 (Quatorze de 
dezembro de 2020), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Tau-
nay	nº	950	–	1º	andar,	Bairro	da	Ronda,	para	confirmar	a	aceitação	das	vagas.

Nome Emprego Class.
Fernanda Curtes de Porfírio e Silva Médico da Família II 59
João Victor dos Santos Silva Médico da Família II 60
 Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020, 
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para 
o	final	da	 lista	de	aprovados.	Esta	solicitação	deverá	ser	 feita	mediante	protocolo	na	Praça	de	
Atendimento desta Prefeitura até o dia 14 de dezembro de 2020, impreterivelmente.
	 Caso	o	candidato	não	compareça	até	a	data	estipulada	ou	não	solicite	 “final	de	fila”	no	
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em 
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de dezembro de 
2020.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 039/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Munici-
pal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI 
66411/2020,

CONVOCA
 a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o 
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecer até o dia 14/12/2020 (Quatorze de 
dezembro de 2020), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Tau-
nay	nº	950	–	1º	andar,	Bairro	da	Ronda,	para	confirmar	a	aceitação	das	vagas.

Nome Emprego Class.
Ellen Aparecida Ribeiro Colaço Técnico em Enfermagem 55

 Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2020, se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja trans-
ferido	para	o	final	da	lista	de	aprovados.	Esta	solicitação	deverá	ser	feita	mediante	protocolo	na	
Praça de Atendimento desta Prefeitura até o dia 14 de dezembro de 2020, impreterivelmente.
	 Caso	o	candidato	não	compareça	até	a	data	estipulada	ou	não	solicite	 “final	de	fila”	no	
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em 
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de dezembro de 
2020.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 113/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Munici-
pal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI 
66411/2020,

CONVOCA
 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018, a 
comparecerem até o dia 14/12/2020 (Quatorze de dezembro de 2020), no horário das 08 horas 
às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para 
confirmar	a	aceitação	da	vaga.

Nome Emprego Class.
Thiago André Augusto Enfermeiro Plantonista 6º afrodescendente
Cristina Maiara de Paula Faria Enfermeiro Plantonista 24
Jeferson Scolimoski Assistente de Administração I 8º	Pessoa	com	Deficiência
 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,  perdendo o candi-
dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de dezembro de 
2020.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 114/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Munici-
pal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI 
42252/2020,

CONVOCA
 o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018, a compa-
recer até o dia 14/12/2020 (Quatorze de dezembro de 2020), no horário das 08 horas às 17 horas, 
no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos,	sito	à	Avenida	Visconde	de	Taunay	nº	950	–	1º	andar,	Bairro	da	Ronda,	para	confirmar	
a aceitação das vagas.

Nome Emprego Class.
Orlando Sidosli Assistente de Administração I 48

 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,  perdendo o candi-
dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de dezembro de 
2020.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO nº 014/2020
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no item 19.4, “n” do Edital que regulamenta o Concurso 
Público nº 001/2020 e o processo abaixo citado,

TORNA PÚBLICA
 A reclassificação do candidato aprovado no Concurso Público nº 001/2020, que optou 
por	deslocar	sua	classificação	para	o	final	da	lista	de	aprovados,	conforme	descrito	abaixo.

Médico da Família II
Nome Classificação Reclassificação Processo

Matheus Pelinski da Silveira 53 86 SEI 74557/2020
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 03 de dezembro de 
2020.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMDEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Extraordinária que será realizada 
dia 15 de dezembro do corrente ano, às 17:00 horas em segunda chamada, a ser realizada através 
de vídeo conferência pelo aplicativo ZOOM. 
 Tendo como PAUTA:
      - Abertura da Sessão.
      - Leitura do expediente.

 ORDEM DO DIA:
      - Resgate   de  documentos  do  NUCLEAM  e  apresentação  da  análise  do  Plano Diretor  
 do  Alagados. 
      - Carta de intenções do COMDEMA para a gestão municipal 2021/2024.
      - Medida Disciplinar membro do COMDEMA.
      - Palavra livre.    
 Conselho Municipal de Meio Ambiente, em 07 de dezembro de 2020.

VICENTE NADAL NETO
PRESIDENTE

S M M A

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL
A empresa GÁS SANTA PAULA II, inscrita no CNPJ nº 97.530.936/0001-66, torna público que irá 
requerer junto à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa o Licenciamento Ambiental, para a atividade 
de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo, sito à Rua Claudia Ivone Carneiro, sn, Qua-
dra, Lote 4A, Contorno, Município de Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ofício/Circular nº 169/2020                                    
 Ponta Grossa, 07 de dezembro de 2020.
 Senhores(as) Responsáveis:
   Em cumprimento ao estabelecido no Decreto Municipal nº 10.994/2016, 
solicitamos a apresentação do Relatório referente as metas previstas para o ano de 2019, con-
forme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, sob a penalização de aplicabilidade 
de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativa aos Art. 66 e 67 do Decreto Municipal 
Nº 14085/2018.
   O presente Relatório deverá conter a anuência dos responsáveis téc-
nicos pela elaboração, implementação e gerenciamento do referido PGRS, e deverá ser enviado 
pelo técnico responsável pela elaboração no mesmo canal, e-mail, utilizados para a análise on-line 
do PGRS.
   Na certeza de poder contar com o pronto atendimento de Vossa Senho-
ria, manifesto meus votos de estima e consideração.
 Atenciosamente, 

ANDRÉ LUIS PITELA
Diretor de Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental

AO
RESPRESENTANTE LEGAL
DO CONDOMÍNIO
______________________________________________________________________________

Extrato de Publicação de Termo de Compromisso
 O Município de Ponta Grossa - Pr, através da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te,	 torna	público	que,	em	07/12/2020,	 firmou	Termo	de	Compromisso	com	 	o	 	senhor FELIPE 
CRISTIANO SCHWAB MEISTER, CPF nº 016.663.659-20, objeto do Procedimento Administrativo 
protocolado sob o n°  2130242/2019 e seus anexos, referente aos AIAs n°s 148 e 553, o qual se 
compromete a entregar à esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 03 (três) bobinas de rede 
de	proteção	rolo	branca,	1,60x30m,	em	fibra	poliéster,		as	quais	serão	aplicadas	por	profissionais	
deste órgão, no Lago de Olarias, neste Município., em conformidade com as cláusulas do corres-
pondente Termo de Compromisso.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 260/2020 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: G D C DA SILVA COSTA - EPP
OBJETO: Fornecimento de  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVAS
VALOR: R$ 12.375,00 (doze mil, trezentos e setenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 91/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 261/2020 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVAS

VALOR: R$ 25.480,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 91/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 262/2020 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVAS
VALOR: R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 91/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 263/2020 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI,
OBJETO: Fornecimento de  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVAS
VALOR: R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 91/2020
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 101/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GIANCARLO HIRANO
OBJETO:	Prestação	de	serviços	por	dia	de	MOTORISTA	08	(oito)	HORAS,	especificamente,	de	
forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo esta contratação de caráter tempo-
rário, em detrimento de caso de excepcional de interesse público e em situação emergencial para 
atuar no enfrentamento do Coronavírus - COVID-19, sob o Edital de credenciamento nº. 05/2020.
VALOR: R$ 7.239,44(sete mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
PRAZO: 04 (quatro) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 52 / 2020.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 269/2020 - FMSPG
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de  APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
VALOR: R$ 292.193,90 (duzentos e noventa e dois mil, cento e noventa e três reais e noventa 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 93/2020
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 28/12/2020 
às 09h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 122/2020, para Registro de Preços de MEDICAMENTOS para uso da Fundação Mu-
nicipal de Saúde. Valor Máximo: R$ 1.555.481,00(um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco 
mil, quatrocentos e oitenta e um reais). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 
09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda 
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 08 / 12 / 2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 28 de de-
zembro de 2020 ás 13h00, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão 
na forma eletrônica nº123/2020, para Registro de Preços de Medicamentos. Valor Máximo: 
R$1.017.565,00 (Um milhão e dezessete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais). Mais in-
formações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo 
telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 08/12/2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 28/12/2020 
às 13h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 124/2020, para Registro de Preços de ALIMENTOS PERECÍVEIS HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS para uso da Fundação Municipal de Saúde.. Valor Máximo: R$ 175.752,44(cento e se-
tenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Mais 
informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo 
telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 08 / 12 / 2020
Ângela Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - PONTA GROSSA - PR
15ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte dias de outubro de dois mil e vinte, às 
dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – 
Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Robson Xavier da Silva, Charles 
Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Maria Alina Lurdes Oliveira, Regina Rosa Pedrozo Rosa, 
Ana	Ligia	Bragueto,	Jefferson	Leandro	Gomes	Palhão,	Ana	Caetano	Pinto,	José	Timóteo	Vascon-
cellos Sobrinho. Suplentes: Maria Aparecida da Costa, José dos Passos Neto, Carlos Eduardo 
Coradassi, Rosangela Rigoni, Wagner Lusiano de Lima Guimarães e Adriana Mara Souza da Silva. 
O Presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho abre à reunião às 18h40min; saudando todos 
os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e Aprovação da 1ª Ata da Reunião Extraordinária, 
13ª Ata da Reunião Ordinária e 14ª da Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 
Informes	Gerais.	4.	Ordem	do	Dia.	4.1.	Apresentação	da	rede	de	saúde	mental	a	fim	de	esclarecer	
quais	são	os	fluxos	para	acesso,	equipamentos	disponíveis	hoje,	equipes,	números	de	usuários.	
4.2. Apresentação do prazo de utilização do recurso remanescente da Resolução SESA nº 
164/2018- Transporte Sanitário. 4.3. Apresentação e aprovação da resolução 016 de outubro de 
2020. 4.4. Deliberação das Entidades. 4.5. Deliberação da adequação do Plano para inclusão no 
DIGISUS, novo programa do Ministério da Saúde. 1. Leitura e Aprovação da 1ª Ata da Reunião, 13ª 
Ata da Reunião Ordinária e 14ª da Reunião Ordinária Extraordinária. O Presidente José Timóteo 
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Vasconcellos Sobrinho coloca em regime de votação a 1ª Ata da Reunião Extraordinária, 13ª Ata 
da Reunião Ordinária e a 14ª da Reunião Ordinária. Aprovadas por 13 (treze) votos favoráveis. 2. 
Relatos Gerais das Comissões.  A Conselheira Renata Moraes lê a memoria da Comissão de Or-
çamentos Programas e Projetos do dia 29/09/2020, participantes: Renata de Moraes, Inês Chuy 
Lopes, Adriana Mara Souza Silva, Maria Aparecida da Costa. Convidados: Alexandra Luise Lopes. 
Início: 18h15min e término: 19h06min. Pauta: 1) Adequação do Plano para Inclusão no DIGISUS, 
novo programa do Ministério da Saúde – meta do DIGISUS de 2018 a 2021 – Renata após ques-
tionamento sobre dúvidas quanto à apresentação da adequação do Plano de Saúde tendo a indi-
cação pela aprovação. 2) Análise Entidades: a) Associação Abrace o Hospital Universitário Regio-
nal dos Campos Gerais: falta Certidão Negativa do INSS, Certidão Negativa atualizada pendências 
no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Protocolo da Licença Sanitária. b) VOUGAN – suge-
re-se que seja convocada pela mesa diretora a apresentação da Entidade junto ao pleno, devido 
às	informações	desencontradas,	ficando	a	critério	do	pleno	a	aprovação.	c)	Centro	de	Reabilitação	
e Equoterapia dos Campos Gerais – PG – faltou certidão negativa de débitos do Tribunal de Con-
tas do Paraná; licença sanitária ou protocolo de pedido de renovação. Sendo a Instituição informa-
da em 18/09/2020, aguardando retorno. d) Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção “Comunida-
de Terapêutica Rosa Mística” – indicação de aprovação. 3) Eleição de coordenação e relatoria da 
comissão – Renata coloca em pauta a eleição para coordenação e relatoria da comissão. Entre os 
participantes não houve candidatos. Mantendo a conselheira Renata como Coordenadora e relato-
ra.  4) Ofício do Ministério Público nº 0704/2020, referente ao plano de aplicação encaminhado pela 
ILPI Asilo São Vicente de Paulo e quais os entraves para sua aprovação – Repassado para os 
participantes da reunião referente ao ofício mas devido prazo Renata informa que a resposta foi 
enviada pela Diretoria do Conselho Municipal de Saúde. Solicitamos a leitura da resposta enviado 
ao Ministério Público referente ao ofício 0704/2020 em pleno. Em discussão quanto ao teor do 
ofício a comissão entende que não é responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde a renova-
ção de convênio com a Fundação Municipal de Saúde e referente à aprovação da renovação de 
inscrição junto ao Conselho a mesma já se encontra aprovada. O Presidente José Timóteo Vascon-
cellos Sobrinho fala que conforme a solicitação da Comissão de Orçamento, Programa e Projetos 
vai encaminhar ofício para que a entidade VOUGAN participe da próxima reunião Ordinária do 
CMS para sanar as duvidas da Comissão de Orçamento, Programa e Projetos. 3. Informes Gerais. 
O	Presidente	José	Timóteo	Vasconcellos	Sobrinho	 fala	que	 recebemos	um	Oficio	do	Conselho	
Regional de Veterinária do Estado do Paraná (CRMV) que indica o Senhor Carlos Eduardo Cora-
dassi como titular para representar a entidade; mas conforme o Regimento Interno CMS o “Art. 13 
–	X	-	O	conselheiro	titular	que	faltar	por	três	reuniões	consecutivas	sem	justificativas,	o	seu	suplen-
te ascenderá automaticamente a titularidade, com comunicação a entidade”. Diz que conforme o 
Regimento Interno do CMS a vaga de titularidade hoje é do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP). O presidente fala que o representante do Conselho Regional de Veterinária do 
Estado do Paraná (CRMV), não compareceu em nenhuma reunião do Conselho só se manifestou 
agora,	fala	ainda	que	vai	verificar	com	a	outra	funcionária	(que	está	ausente	devido	à	campanha	
eleitoral) se a entidade foi comunicada.  O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi pergunta se o 
CMS comunicou à entidade que a pessoa não tinha vindo em nenhuma reunião, se isto está sendo 
uma pratica em todas as vagas que aconteceram; porque se for padrão de todas não tem problema 
algum; desde que seja cumprido o Regimento Interno; solicita a cópia do ofício que o conselheiro 
não havia comparecido a reunião. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho lê os ofícios 
recebidos da Santa Casa: ofício nº PROV/070/20/AM da Santa Casa, “Vimos através desta, infor-
mar ao CMS de Ponta Grossa que a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, entidade sem 
fins	lucrativos,	pessoa	juridica	de	direito	privado,	inscrita	no	CNPJ	sob	nº	80.238.926/001-59,	se-
diada à Av. Dr. Francisco Búrzio, nº 774. Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná recebeu a 
transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde /FNS - Ministério da Saúde, no valor de R$ 
181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais) através do Termo de Convênio: 886269/2019, conforme 
previsto no referido contrato. O equipamento, objeto deste convênio, foi adquirido e encontra-se 
disponibilizados para utilização da população usuária do Sistema SUS”. E o ofício nº PROV/072/20/
AM da Santa Casa. “Vimos através desta, informar ao CMS de Ponta Grossa que a Santa Casa de 
Misericórdia	 de	Ponta	Grossa,	 entidade	 sem	 fins	 lucrativos,	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 privado,	
inscrita no CNPJ sob nº 80.238.926/001-59, sediada à Av. Dr. Francisco Burzio, nº 774. Município 
de Ponta Grossa, Estado do Paraná recebeu a transferência de recursos do Fundo Nacional de 
Saúde /FNS - Ministério da Saúde, no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais) 
através do Termo de Convênio: 881233/2018, conforme previsto no referido contrato. O equipa-
mento, objeto deste convênio, foi adquirido e encontra-se disponibilizados para utilização da popu-
lação usuária do Sistema SUS”. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encaminha os 
ofícios da Santa Casa para a Comissão de Orçamento, Programas e Projetos.  4. Ordem do Dia. 
4.1.	Apresentação	da	rede	de	saúde	mental	a	fim	de	esclarecer	quais	são	os	fluxos	para	acesso,	
equipamentos disponíveis hoje, equipes, números de usuários. O Presidente José Timóteo Vas-
concellos	Sobrinho	fala	que	foi	encaminhado	oficio	nº	130/2020/CMS;	lê	a	resposta	da	FMS	que	
informa que tal apresentação solicitada em ofício nº 130/2020, foi realizada em reunião do CMS em 
04/08/2020,	onde	foram	esclarecidas	todas	as	dúvidas	dos	conselheiros	presentes,	ficando	dispo-
nibilizado o arquivo da apresentação em Power Point. A reunião foi gravada pelo próprio CMS. 
Considerando que o assunto já foi apresentado e discutido na reunião passada; considerando que 
na próxima semana, a responsável pela Coordenação de Saúde Mental estará usufruindo férias, 
solicito retirada do item 4.1 da pauta em anexo. A conselheira Ana Ligia Bragueto fala que quando 
foi solicitada novamente essa apresentação foi esclarecido que no dia dessa apresentação que no 
dia 04 de agosto não foi convidado o Ministério Público, não foi convidado os representantes da 
sociedade	civil,	não	foi	convidado	os	profissionais	da	rede,	não	foi	convidado	os	usuários;	o	que	
adianta discutir a rede de saúde mental se a população não foi convidada a participar dessa dis-
cussão; apresentar para doze treze conselheiros qual é a repercussão disso; queremos debater 
isso	com	a	sociedade,	afinal	de	contas	é	a	sociedade	que	faz	uso	desse	dispositivo.	O	presidente	
José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que foi feito a solicitação para a Fundação Municipal de 
Saúde	através	de	oficio,	assim	como	foi	feito	o	convite	ao	Ministério	Público,	mas	não	recebemos	
nenhuma resposta do Ministério Público. A conselheira Ana Ligia Bragueto fala que a Comissão de 
Saúde Mental entendeu a necessidade de que a Coordenação da Saúde Mental apresente nova-
mente a rede. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que vai ser feito novamente 
ofício para que a Saúde Mental venha apresentar. 4.2. Apresentação do prazo de utilização do 
recurso remanescente da Resolução SESA nº 164/2018- Transporte Sanitário. A coordenadora de 
Projetos Senhora Alexandra Luise Lopes fala que o Município de Ponta Grossa através da Reso-
lução	da	SESA	n°164/2018	foi	habilitada	a	receber	um	incentivo	financeiro	para	aquisição	de	trans-
porte sanitário; o município pleiteou que iria adquirir dois veículos no valor  total de R$120.000,00; 
dois veículos para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária e para transpor-
te de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária; (Resolução SESA 
Nº434/2014). Realizado duas licitações, sendo a 1ª fracassada e a 2ª somente um lote com empre-
sa	vencedora.	Saldo	financeiro	–R$	58.115,00.	Proposta	de	pactuação	para	nova	 licitação	para	
aquisição de veículo, conforme o Art.4º IV da Resolução 434/2014. O Presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho pergunta se os conselheiros concordam para inclusão na pauta a delibera-
ção para aprovação. Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis. O Presidente José Timóteo Vascon-
cellos Sobrinho coloca em regime de votação a Proposta de pactuação para nova licitação para 
aquisição de um veículo no valor de R$ 58.115,00 conforme o Art.4º IV da Resolução 434/2014. 
Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis. 4.3. Apresentação e aprovação da resolução 016 de 
outubro	de	2020.	Após	discussão	para	definir	a	data	para	as	entidades	entregarem	os	documentos	
para cadastro ou renovação de cadastro no CMS. A conselheira Regia Rosa Pedrozo Rosa sugere 
a data de 10 de novembro de 2020. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em 
regime de votação para que o limite do prazo seja dia 10 de novembro de 2020, conforme a reso-
lução nº 16 de outubro de 2020. Aprovado por 13 (treze votos) favoráveis. 4.4. Deliberação das 
Entidades. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que a Comissão de Orçamento, 
Programas e Projetos dá o parecer favorável para aprovação da entidade Pia União das Irmãs da 
Copiosa Redenção “Comunidade Terapêutica Rosa Mística”. O Presidente José Timóteo Vascon-
cellos Sobrinho coloca em Regime de votação. Aprovado por 13 (treze votos) favoráveis. 4.5. De-
liberação da adequação do Plano para inclusão no DIGISUS, novo programa do Ministério da 

Saúde. Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fala que a Comissão de Orçamento, Pro-
gramas e Projetos dá o parecer favorável para aprovação para a adequação do Plano para inclu-
são no DIGISUS do novo Programa do Ministério da Saúde. O Presidente José Timóteo Vascon-
cellos Sobrinho coloca em Regime de votação para a adequação do Plano para inclusão no 
DIGISUS do novo Programa do Ministério da Saúde. Aprovado por 13 (treze votos) favoráveis. A 
conselheira Renata fala que precisa de um representante do Conselho para participar do programa 
do DIGISUS. O conselheiro e diretor da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa senhor Robson 
Xavier da Silva fala que o DIGISUS não é somente uma ferramenta do Gestor para que ele possa 
dar transparência as suas ações e principalmente uma ferramenta que pode ser facilmente aces-
sada pelos órgãos de controle, também é uma ferramenta dos Conselhos Municipais de Saúde 
para que possam ter acesso a essas informações independente da gestão; uma condição funda-
mental que estamos trabalhando enquanto Regional de Saúde para que todos os Conselhos Mu-
nicipais de Saúde tenham representante e tenham acesso ao DIGISUS, não é só uma mera forma-
lidade é extremamente importante que não sejam servidores municipais até para não sobrecarregar 
o servidor, mas que seja alguém do Conselho Municipal de Saúde representando uma instituição 
parte	do	Conselho.		O	presidente	fala	que	o	conselheiro	Jefferson	Leandro	Gomes	Palhão	se	dis-
põe a representar o conselho no DIGISUS. O Presidente José Timoteo Vasconcelos Sobrinho en-
cerra a reunião às dezenove horas e quarenta e quatro minutos.
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - PONTA GROSSA - PR
16ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil 
e vinte, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Ta-
ques, 445 – Centro, e via on-line, presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Diego Os-
mar Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Aurélio, Mayara Vitorino, Ana Ligia 
Bragueto, Adriane do Rocio Lopes, Isabela Sens Fadel Gobbo, Leandro Soares Machado, Tércio 
Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho. Suplentes: José 
dos Passos Neto, Wagner Lusiano de Lima Guimarães, o Presidente José Timoteo Vasconcellos 
Sobrinho abre à reunião às 18 horas e 40 minutos; saudando todos os presentes. Faz a leitura da 
Pauta: 1. Leitura e Aprovação da 15ª da Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 
Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Deliberação das Entidades. 4.2. Apresentação da entidade 
VOUGAN, conforme solicitado pela Comissão de Orçamento, Programas e Projetos. 4.3. Apresen-
tação	da	rede	de	saúde	mental	a	fim	de	esclarecer	quais	são	os	fluxos	para	acesso,	equipamentos	
disponíveis hoje, equipes, números de usuários.  4.4. Apresentação referente à Alteração da utili-
zação do Recurso VIGIASUS para compra de um equipamento Laboratorial. O Presidente José 
Timóteo Vasconcellos Sobrinho coloca em regime de votação a 15ª da Reunião Ordinária. Aprova-
das por 13 (treze) votos favoráveis. 2. Relatos Gerais das Comissões. Reunião da Comissão de 
Orçamento, Programas e Projetos – 27/10/2020. Participantes: Renata, Regina, Inês, Maria Apa-
recida	e	Jefferson;	Início:	18h00min	horas,	Término:	18h45min	horas.	Pauta:	1.	Oficio	recebido	da	
Santa Casa de Misericórdia: ofício PROV/070/20/AM – Referente à transferência de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde/FNS – Ministério da Saúde, no valor de R$ 181.000,00 (cento e oitenta 
e um mil reais), através do Termo de Convênio: 886269/2019. Ofício PROV/072/20/AM – Referen-
te à transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde/FNS – Ministério da Saúde, no valor 
de R$ 161.939,14 (cento e sessenta e um mil e novecentos e trinta e nove reais e quatorze centa-
vos), através do Termo de Convênio: 881233/2018. Renata expõe o e-mail enviado pela Santa 
Casa que descreveu os equipamentos, destinação para quais serviços e fotos das aquisições, 
porém a comissão acha prudente a apresentação pela Santa Casa ao pleno do Projeto Básico bem 
como os dados elencados no e-mail. Em anexo a esta memória segue fotos, cópia dos convênios 
e e-mail referentes quais serviços estão sendo executados mensalmente. 2. Análise entidades: 
Associação Abrace o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais: falta Certidão Negativa 
do INSS, Certidão Negativa Atualizada, pendências no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 
Protocolo da Licença Sanitária. Centro de Reabilitação e Equoterapia dos Campos Gerais – PG – 
falta Certidão Negativa de débitos do Tribunal de Contas do Paraná; Licença Sanitária ou protoco-
lo de pedido de renovação. Sendo a Instituição informada em 18/09/2020, aguardando retorno.  
ASSARTE: falta Certidão Negativa do município, Protocolo de pedido de renovação da Licença 
Sanitária, Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Paraná e Ata com todas as assinaturas dos 
presentes reconhecidas em cartório. Esquadrão da Vida: falta Protocolo de pedido de renovação 
da Licença Sanitária apesar de existir o decreto prorrogando a validade da licença e Certidão Ne-
gativa do Tribunal de Contas do Paraná. 3. Eleição de coordenação e relatoria da comissão – Re-
nata coloca em pauta a eleição para coordenação e relatoria da comissão. Entre os participantes 
não houve candidatos. Mantendo a conselheira Renata como Coordenadora e relatora. 3. Informes 
Gerais. 4. Ordem do Dia. O presidente pergunta as conselheiras Adriane do Rocio Lopes e a con-
selheira	Ana	Caetano	continuariam	na	comissão	do	POA	a	conselheira	Ana	Caetano	fala	que	fica-
ria se não tivesse outro conselheiro. Colocado o interesse de algum dos conselheiros desejarem 
participar como suplente no POA o conselheiro José dos Passos Neto mostra interesse sendo 
aprovado	ficando	os	representantes	a	conselheira	Adriane	como	titular	e	o	conselheiro	Jose	dos	
Passos Neto como suplente.. O presidente fala a respeito do e-mail que o senhor Carlos Eduardo 
Coradassi encaminhou para todos os conselheiros no dia vinte e nove de outubro o presidente faz 
a leitura do referido e-mail: “Boa tarde, diante a não realização da reunião em questão solicito a 
documentação	referente	a	notificação	do	Conselho	Regional	de	Medicina	Veterinária	referente	as	
suas faltas durante o ano de 2020 (dois mil e vinte) conforme previsto e requerido no regimento 
interno	do	Conselho	Municipal	de	Saúde,	o	qual	determina	que	a	entidade	deve	ser	notificada	de	
suas faltas  antes da ascensão de outra em sua vaga de titularidade”. O Presidente fala que o 
conselho	enviou	e-mail	a	entidade	informando	através	de	oficio	e	além	do	e-mail	foi	feito	contato	
por	telefone.	O	Presidente	faz	a	leitura	do	oficio	enviado	a	entidade:	“estamos	aguardando	o	oficio	
com a indicação dos representantes neste conselho informamos ainda que em conformidade com 
o regimento interno deste conselho três faltas consecutivas  ou cinco alternadas a entidade perde 
o	direito	da	vaga	no	conselho,	observação	encaminhar	o	oficio	com	o	nome	do	representante	RG,	
CPF	e	e-mail,	telefone	e	endereço”.	O	presidente	ratifica	que	foi	feito	a	notificação	a	entidade.	O	
senhor Eduardo Coradassi fala que a interpretação do próprio regimento que a entidade deve ser 
notificada	que	esta	faltando,	o	COREN	foi	notificado	que	esta	faltando	pergunta,	o	COREN	esta	
aonde, fala que acha justo o Conselho Regional de Medicina perder a vaga porque foi indisciplina-
do não teve o mínimo de coerência com relação a comparecimento não era ele que estava indica-
do e não sabia foi indicado depois pra levantar a situação acha que quem falta tem que sair. E que 
vai solicitar a exclusão do COREN também. O presidente solicita para o senhor Carlos Eduardo 
Coradassi	oficializar	o	conselho,	o	qual	fala	que	não	vai	oficializar	porque	é	uma	regra	de	vocês	o	
pleno	tem	verificar	isso	porque	vai	reivindicar	de	outra	instituição	o	pleno	tem	que	ver	isso,	a	mesa	
diretora tem responsabilidade em cima disso. A conselheira Isabela passa a palavra para a profes-
sora Poliana e alguns mestrandos do programa ciência da saúde que estão cursando a disciplina 
de políticas publica de saúde, e estão participando da reunião como ouvintes 4.1. Deliberação das 
Entidades A conselheira Renata informa que não teve deliberação de aprovação por falta de docu-
mentos das entidades.  4.2. Apresentação da entidade VOUGAN. A conselheira Renata fala que os 
documentos que estão faltando: certidão negativa do INSS licença sanitária atualizada e a decla-
ração de utilidade publica municipal conforme solicitado pela Comissão de Orçamento. A Secreta-
ria Ivone informa que o documento da licença sanitária foi encaminhado para a comissão, e a jus-
tificativa	 do	 INSS.	 O	 conselheiro	 Diego	 Osmar	 Rodrigues,	 sugere	 que	 coloque	 em	 votação	 a	
entidade em questão caso haja aprovação que seja com ressalvas de apresentar os documentos 
faltantes, acatada a sugestão pelo pleno. Em regime de Votação, aprovado com a ressalva.  12 
(doze)	votos	favoráveis	e	1	(um)	voto	contrario.	4.3.	Apresentação	da	rede	de	saúde	mental	a	fim	
de	esclarecer	quais	são	os	fluxos	para	acesso,	equipamentos	disponíveis	hoje,	equipes,	números	
de usuários. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de atenção para o 
atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, 
álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS). Componentes da Atenção 
Psicossocial Estratégica em Ponta Grossa: CAPS ad, CAPS II, CAPS IJ, Ambulatório de Saúde 
Mental. Os CAPS são pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial que reali-
za atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, nos processos 
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de reabilitação psicossocial. Os pacientes são atendidos de acordo com o Projeto Terapêutico 
Singular	 (PTS),	que	consiste	em	um	tratamento	específico	para	cada	 indivíduo,	elaborado	pela	
equipe em conjunto com o paciente e, em alguns casos com a família. Os serviços contam com 
diversas	atividades,	como	oficinas	terapêuticas	e	culturais,	atividades	de	práticas	corporais	e	orien-
tações individuais ou em grupo, atendimento familiar, atendimento domiciliar, e consultas médicas.  
CAPS AD: É o ponto de atenção destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas 
com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas. Serviço não neces-
sita de encaminhamento, público alvo: a partir de 18 anos de idade. Horário de atendimento: Se-
gunda a sexta das 08h00min as 18h00min. Endereço: Rua Vicente Spósito S/N (ao lado do termi-
nal de Uvaranas). Fone: 3220-1015. Ramais: 4047 e 4048. Atualmente estão em 
acompanhamento aproximadamente 276 usuários. Equipes do APS AD: 2 Assistentes , administra-
tivos II, 2 Assistentes Sociais, 2 Auxiliares de Enfermagem (afastadas), 1 Enfermeira plantonista, 2 
Profissionais	de	Educação	Física	II	(1	de	licença	maternidade),	3	Psicólogos,	3	Terapeutas	Ocupa-
cionais, 2 Téc. Enfermagem, 1 Zeladora. CAPS II: é um serviço de atenção diária que atende 
pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 
Serviço não necessita de encaminhamento de Unidade de Saúde, público Alvo: a partir de 18 anos 
de idade.  Horário de atendimento: Segunda a sexta das 08h00min as 18h00min. Endereço: Ave-
nida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 229. Jardim Carvalho. Fone: 3220-1015. Ramal: 4049 e 
4536. Atualmente estão em atendimento aproximadamente 365 usuários. Equipes do CAPS II: 1 
Enfermeira – Coordenadora, 2 Assistentes Administrativos II, 1 Assistente social, 2 Enfermeiras 
plantonistas,	2	Profissional	de	Educação	Física	II,	3	Psicólogas,	2	Terapeutas	Ocupacionais,	4	Téc.	
Enfermagem, 2 Zeladoras. CAPSIJ: é um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de 
crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos 
mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. 
Serviço não necessita de encaminhamento, público alvo: de 3 anos até 18 anos, horário de aten-
dimento: Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00. Endereço:  Rua Alberto Torres nº 201, esquina com 
a Rua Freire Alemão – Vila Estrela, Fone: 3220-1015. Ramal 4541. Equipes CAPS IJ; Enfermeira 
– Coordenadora, 2 Assistentes Administrativos II, 2 Assistentes sociais, 2 Psicólogos, 1 Técnico de 
Enfermagem, 1 Auxiliar de Enfermagem, 1 Enfermeira plantonista, 1 Professora de Música, 1 Psi-
quiatra, 1 Zeladora . Atualmente são atendidos aproximadamente 180 usuários. Ambulatório da 
Saúde Mental: o Ambulatório de Saúde Mental é um ponto da RAPS que amplia à assistência em 
Saúde Mental através do atendimento de pessoas com transtornos mentais mais prevalentes, mas 
de gravidade moderada. Para acesso ao serviço, o usuário deve ser encaminhado pela Unidade 
de Saúde via SISREG (Sistema de regulação). Atualmente o Ambulatório de Saúde Mental está 
realizando apenas atendimentos psicológicos a partir dos 12 anos. Endereço: Praça Getúlio Var-
gas, Nova Rússia. Fone: 3220-1015. Ramal: 4046. Equipe Ambulatório de Saúde Mental: 2 Assis-
tentes Administrativos, 1 Psicóloga Coordenadora, 4 Psicólogos, 1 Assistente Social, Funciona-
mento excepcionalmente na pandemia: temporariamente suspensos: todas as atividades em 
grupos, mantidos: atendimentos presenciais por agendamento, acompanhamento médico eletivo, 
visitas domiciliares para acompanhamento e realização de medicação assistida em pacientes se-
veros que já são assistidos pelo serviço. Os serviços estão funcionando de segunda às sextas-fei-
ras, de 8h às 17h. A conselheira Ana Ligia passa a palavra a enfermeira Lara que esta participando 
da reunião como ouvinte  que fala sobre a saúde Mental no município, que os serviços extras 
hospitalares são mínimos em relação ao números de habitantes em Ponta Grossa por estarmos 
em época de pandemia a saúde mental esta no auge da sua necessidade de assistência sabem 
que os trabalhadores da saúde mental estão trabalhando na medida do possível porem os usuários 
estão necessitando de assistência de saúde mental, pergunta para a senhora Elaine . quantos 
psiquiatras tem no município, a quanto tempo esta sem psiquiatra no ambulatório de que forma os 
psicólogos do ambulatório atendem, quantas consulta, se o atendimento é somente no município 
ou se atende toda a região dos campos gerais. Pergunta como estão os encaminhamentos para o 
hospital São Camilo, na emergência do Pronto Socorro Municipal, como esta a conversa com a 3ª 
Regional em relação aos pedidos solicitado pela comissão de saúde mental, e os recursos do 
município para que possa prestar uma assistência de qualidade do âmbito da saúde mental. A 
senhora Elaine fala que hoje no município não tem nenhum psiquiatra contratado, que estão fazen-
do	a	finalização	do	credenciamento	dos	médicos	psiquiatras,	médicos	concursados	não	tem	ne-
nhum porque não aceitaram a vaga, no ambulatório tem aproximadamente um a dois anos sem  
medico psiquiatra, porem nesse tempo tiveram o convenio com o grupo dos campos gerais os 
psiquiatras atendiam os municípios incluindo Ponta Grossa, os psicólogo do ambulatório da saúde 
mental fazem atendimento somente para a população de Ponta Grossa todos os serviços que 
compõe a RAPs do município só atendem os munícipes isso é por determinação de portaria que 
tem a articulação da saúde mental com o hospital municipal da feita que o paciente esta em crise 
precisando de um atendimento de urgência ele se direciona ao hospital municipal nos CAPS não é 
feito atendimento de urgência atendimento em horário comercial quando e urgência o paciente se 
dirige ao hospital municipal ou é levado pelo SAMU, com relação ao numero de serviços de Caps 
existente em Ponta Grossa fala que concorda com a senhora Lara que tem um numero menor do 
que aquele que é previsto pelo números de habitantes em Ponta grossa fala que estão com falta 
de	financiamento	do	governo	federal	não	tem	portarias	e	editais	para	que	possam	se	credenciar	
para receber recursos para que possam abrir mais um CAPS na cidade. Com relação ao São Ca-
milo o hospital faz parte de leitos psiquiátrico porém não tem acesso a esses leitos, eles são libe-
rados	pela	central	de	leitos	e	a	regulação	fica	em	Curitiba.	O	conselheiro	Robson	da	Silva	Xavier	
fala que solicitara pauta para responder a saúde mental na próxima reunião. 4.4. Apresentação 
referente à Alteração da utilização do Recurso VIGIASUS para compra de um equipamento Labo-
ratorial: DO OBJETO: Aquisição de Leitora e Lavadora Microplacas automática para microplacas 
para	realização	de	Exame	para	Dengue.	4.justificativa:Tendo	em	vista	a	Nota	Técnica	–	nº	06/2019/
cvia/ Lacen/ Dav, onde diz que não executa exames para diagnósticos clínico do paciente indivi-
dualmente e mediante o aumento dos casos em nosso Município faz se a necessidade da aquisi-
ção dos equipamentos para realização dos exames. 5-das obrigações das partes:5.1. a contratan-
te obriga-se a:5.1.1-observar para que, durante a vigência do presente Contrato, sejam. mantidas 
todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigida	para	a	contratação,	assim	como	a	sua	
compatibilidade	com	as	obrigações	assumidas.5.1.2.	Acompanhar	e	fiscalizar	a	perfeita	execução	
dos serviços, através da Gerência do Laboratório Alfredo Berger, cabendo a estes, registrar todas 
as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou impropriedades observadas. 5.1.3. Efetuar os pagamentos nas condi-
ções e preços pactuados.Prefeitura Municipal de Ponta Grossa Secretaria Municipal de Saúde Av. 
Visconde de Taunay, 950 – Tel 42 - 3220-1117 – CEP: 84051-900 – Bairro Ronda – Ponta Grossa 
– PR 5.2. a contratada obriga-se a: 5.2.1. Executar os serviços conforme pactuados. 5.2.2. Forne-
cer sempre que solicitado, documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qua-
lificação	exigidas	na	contratação.	5.2.3.	Entregar	o	material	de	acordo	com	as	especificações	no	
edital de licitação. 5.2.4. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre medicina 
e segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; 
5.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas,	todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigidas	na	licitação.	5.2.6.	Apresen-
tar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo 
a legislação em vigor quanto às obrigações. Assumidas na presente licitação, em especial, encar-
gos	 sociais,	 trabalhistas,	 previdenciários,	 tributários,	 fiscais	 e	 comerciais;	 5.2.7.	Assumir	 inteira	
responsabilidade	pelas	obrigações	fiscais	decorrentes	da	execução	do	presente	contrato.	6.	Do	
Pagamento: 6.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente pres-
tação dos serviços. 6.2. A solicitação de pagamento deverá se fazer acompanhada pelos seguintes 
documentos: 6.2.1.Cópia do contrato e aditivos;6.2.2.Certidão negativa dos débitos de INSS, atua-
lizada;6.2.3.Certidão de regularidade do FGTS, atualizada;6.2.4.Certidão negativa de débito muni-
cipal.7. Do Valor:Conforme estimativa de mapa de preços em anexo será Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa Secretaria Municipal de Saúde av. visconde de taunay, 950 – 8. do prazo: 8.1. o 
prazo de vigência deste será de 12 (doze meses) e ou conforme garantia de fabrica do equipamen-
to.9-da	fiscalização	dos	serviços:9.1.	a	fiscalização	dos	serviços	ficará	por	conta	das	servidoras:	
rosana dos santos, portadora da cédula de identidade nº 431.161-50 inscrito no cpf/mf nº 
761.421.299-68, residente e domiciliada sito a rua pitanga, nº 534, bairro bonsucesso. 9.2 gestões 

do contrato edenilde aparecida Bastos, matrícula 19903 portadora da cédula deidentidade n° 
4.376.247-8 e do CPF/MF sob o n° 641.155.939-20, residente edomiciliada na Rua Rua Av Vicente 
Machado, 777 Apto 114 CEP 84010-000, pontagobservações gerais preço em dólares americanos 
(us$) pagamento: antecipado fabricante: BIOTEK INSTRUMENTS, INSC EXPORTADOR: BIOTEK 
INSTRUMENTS, INSC PROCEDÊNCIA: Winooski, Vermont - usa prazo para embarque: 30/45 
dias (caso seja para análise de covid podemos solicitar um prazo de entrega) validade da proposta: 
30 dias garantia: os equipamentos são garantidos pela biosystems contra defeitos de fabricação 
pelo	período	de	12	meses,	ou	salvo	especificações	em	contrário	a	constar	na	proposta.	*	Após	o	
período de garantia são oferecidos contratos de manutenção, para assegurar o perfeito funciona-
mento	do	equipamento.	*	A	garantia	abrange	os	reparos	ou	serviços	necessários	decorrentes	da	
falha	do	material,	montagem	ou	fabricação.	*	As	peças	identificadas	como	deficientes	ou	defeituo-
sas	(defeitos	oriundos	de	fábrica)	serão	substituídas	gratuitamente	pela	BIOSYSTEMS.	*	As	peças	
substituídas	serão	de	propriedade	da	BIOSYSTEMS.	Especificações	e	recursos	técnicos:	solicita-
mos a v.sas o especial favor de fazerem uma análise minuciosa das características e recursos 
técnicos	que	o	(s)	equipamento	(s)	por	nós	ofertado	(s)	oferece	(m),	a	fim	de	certificarem-se	que	
realmente o (s) nosso (s) aparelho (s) tem condição (oes) de atender (em)a (s) necessidade (s) do 
(s)	futuros	usuário	(s).	-	pois	que	após	termos	recebido	a	confirmação	por	parte	de	v	sas	e	por	nós	
entregues os produtos da ordem de compra, não teremos condições de efetuar trocas por tratar-se 
de	materiais	de	uso	especifico,	salvo	no	caso	de	produtos	que	venham	de	fábrica	danificado	ou	
defeituoso. Exceções na garantia: tem garantia restritos equipamentos com defeitos oriundos de 
mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada ou ainda a inobservância dos ma-
nuais de operação e manutenção. a exceção se aplica igualmente para lâmpadas e outras peças 
de vidro. extinção de garantia: B I O S Y S T E M S Comercial Importadora, Exportadora de Equi-
pamentos Para laboratórios Ltda. Rua Theodoro Makiolka, 885 - Santa Cândida - CEP: 82640-010 
- Curitiba-PR CNPJ nº 82.296.062/0003-19 e Inscrição Estadual nº 90253225-06 www.biosystems.
com.br	-	e-mail:	vendasid@biosystems.com.br	Fone:	(41)	3353-1010	Página	8	de	8	*	Pelo	decurso	
da	validade.	*	Quando	houver	violação	dos	lacres,	modificação	de	peças	ou	partes	do	instrumento.	
Atendimento durante a garantia: todo o atendimento será efetuado pelos nossos técnicos sediados 
em curitiba/pr., conforme solicitação do cliente. Requisitos de pre instalação: São fornecidos ante-
cipadamente aos clientes manuais de instalação, que servem como guia para a instalação dos 
equipamentos adquiridos, onde constam detalhes de fornecimento de energia elétrica, gases, tem-
peratura ambiente, umidade relativa do ar, etc. Esses manuais são confeccionados por nossa 
equipe de manutenção. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Será, mantida pelos técnicos da BIOSYSTEMS 
sem nenhum ônus a este órgão no próprio local ou em local determinado por V.sas, apenas duran-
te o prazo de garantia, e após a garantia os custos serão de acordo com orçamentos previamente 
autorizados. Atenção: pedimos a especial atenção para a descrição técnica dos produtos oferta-
dos,	pois	que,	após	a	confirmação	por	v.sas.	por	nós	entregues,	não	teremos	condições	de	efetuar	
trocas	por	tratar-se	de	materiais	de	uso	especifico,	salvo	no	caso	de	produto	danificado	ou	defei-
tuoso de fábrica e que não atendam a integridade da composição química do produto exigida no 
certame licitatório quando tratar-se de reagentes e meios de cultura. Rossa/PR. O presidente José 
Timoteo Vasconcellos Sobrinho fala que será aprovado a alteração do recurso do VIGIASUS, por 
“ad referendum” devido ao prazo. O Presidente encerra a reunião às 20horas e 26 minutos.

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

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA - 
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: Z-KINGDOM COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELLI - 
CNPJ 02.706.999/001-14
Primeiro aditivo a Ata de Registro de Preço n°. 07/2020, que tem como objeto aquisição de even-
tual de gêneros alimentícios – carnes, frios e refrigerados. Visando atender as solicitações em 
conformidade com o SEI nº 69337/2020, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA	PRIMEIRA:	Em	decorrência	da	quebra	do	equilíbrio	econômico-financeiro	do	contrato,	
ficam	alterados	os	valores	constantes	da	cláusula	do	instrumento	originário,	em	mais	R$495.868,40 
(quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição 
do novo valor do contrato é R$ 1.413.789,95 (um milhão e quatrocentos e treze mil setecentos e 
oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.

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

AVISO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede localizada 
na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, informa que, 
em	relação	ao	Contrato	Administrativo	nº	064/2020,	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município,	na	
data de 28 de outubro de 2020, Edição nº 2.954;
 Aonde se lê:
VALOR: R$ 263,56 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 
 Leia-se:
VALOR: R$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Ponta Grossa, 04 de dezembro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JÚNIOR

Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2020   
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO:	Contratação	de	pessoa	 jurídica,	especializada	na	execução	de	serviços	 topográficos	
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
SERVIÇO: Demarcação de 1 (um) lote localizado no bairro Cará-Cará, loteamento Jardim Cacho-
eira, frente para a Rua Mandi, Quadra 12, Lote Residencial 634, contendo 250,00 m².
VALOR: R$ 95,83 (noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO:	Contratação	de	pessoa	jurídica,	especializada	na	execução	de	serviços	topográficos	em	
imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social e áreas 
de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de Ponta Gros-
sa – PR.
SERVIÇO: Demarcação de 4 (quatro) lotes localizado no bairro Cará-Cará, loteamento Parque dos 
Sabias, frente para a Rua 14, Quadra 06, Lote Residencial 02 ao 05, contendo 275,00 m² cada um.
VALOR: R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 11/11/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2020   
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO:	Contratação	de	pessoa	 jurídica,	especializada	na	execução	de	serviços	 topográficos	
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
SERVIÇO: Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC) Georreferenciado, com apresenta-
ção da poligonal, curvas de nível de metro em metro e levantamento cadastral da área e do entor-
no, da Área localizada no Bairro COLÔNIA DONA LUIZA, loteamento COLINAS VERDES, em toda 
extensão da Rua Corruira, até a entrada da estação de tratamento da SANEPAR, margeando o 
arroio, para elaboração de Projeto de Regularização Fundiária (REURB).
VALOR: R$ 3.013,99 (três mil e treze reais e noventa e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 12/11/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO:	Contratação	de	pessoa	 jurídica,	especializada	na	execução	de	serviços	 topográficos	
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
SERVIÇO: Demarcação de 1 (um) lote localizado no bairro Chapada, loteamento Manacás, frente 
para a Rua João Maria Malaquias,esquina com Alfredo Alvarez, Quadra 04, Lote Comercial/Resi-
dencial 01, contendo 456,13 m², matricula do imóvel nº 25.608 – 2º RI.
VALOR: R$ 95,83 (noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 21/11/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

     DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2020   

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME -  CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação	de	pessoa	 jurídica,	especializada	na	execução	de	serviços	 topográficos	
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
SERVIÇO: Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC) Georreferenciado, com apresen-
tação da poligonal, curvas de nível de metro em metro e levantamento cadastral da área e do 
entorno, da Área localizada no Bairro Contorno, Loteamento Araguaia, de frente para a Rua Casta-
nheira, esquina com a Rua Cerejeira, ao lado da UBS Egon Roskamp., para elaboração de Projeto 
de Regularização Fundiária (REURB).
VALOR: R$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 03/12/2020.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020.

   DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
       Diretor Presidente – PROLAR

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

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

AVISO de RETIFICAÇÃO e ADENDO ao EDITAL nº 01
 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná, por força do Art. 21, § 4o  
da Lei 8.666/93, através de seu pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
RETIFICAÇÃO e ADENDO ao Edital do Pregão Presencial nº 24/2020, o qual passa a vigorar com 
os seguintes termos:
 1. ALTERAÇÕES do EDITAL e ANEXO 10
 Onde se lê:
EDITAL
10. RECURSOS:
10.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
14. PENALIDADES
14.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 
contrato e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 
ANEXO 10
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, pela inexecução total do 
contrato e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.
 Leia-se: 
EDITAL
10. RECURSOS:
10.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
14. PENALIDADES
14.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 
contrato e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.
ANEXO 10
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pela inexecução total do 
contrato e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.
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 2. Ficam incluídos:
2.1. O subitem 14.9, no item 14 do Edital com a seguinte redação:
- 14.9. Multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao 
mês e a correção monetária pelo IGP-DI, por inadimplência do Contratante. 
2.2. O item 13.7. na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do Contrato no ANEXO 10 com a seguinte 
redação:
- 13.7. Multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao 
mês e a correção monetária pelo IGP-DI, por inadimplência do Contratante.
 FICA MANTIDA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA O DIA 10 DE DEZEM-
BRO DE 2020 ÀS 13:00 HORAS.
 Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Administração, situado 
na Av. Visconde de Taunay, 880, no horário das 13:00 hs às 18:00 hs, ou ainda, pelo telefone (42) 
3220-7151.

Ponta Grossa, 07 de dezembro de 2020.
CHARLES METZGER FERREIRA

Pregoeiro
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