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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.025 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2021

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 7 6, de 29/01/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei n. 13.010/2017, e tendo em vista o contido no protocolo SEI
04509/2021,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 29 de janeiro de 2021, AMANDA COSTA, para responder pelo
cargo de Coordenadora do Selo Social da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, sem
prejuízo de suas atuais atribuições.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de janeiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

N.º 1 8. 3 7 7, de 29/01/2021

Altera os Anexos do Decreto n. 18.281/2021, conforme
especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com os artigos 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e, Lei Municipal nº 13.813, de
04/09/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, de acordo com o
protocolo n. 8735/2021,

Considerando orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
para a revisão periódica do Cronograma Mensal de Desembolso e da Programação
Financeira de Arrecadação da Administração Direta e Indireta do Município para
adequá-los ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às
alterações oriundas da abertura de créditos e/ou remanejamentos de dotações
orçamentárias,

Art. 1º.

Art. 2º.

DECRETA

Ficam ajustados os valores constantes no anexo I do Decreto n. 18.281,
de 12/01/2021, para Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Fundação
Municipal de Saúde conforme o quadro demonstrativo em anexo neste
Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos à 29/01/2021.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de janeiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 8 1, de 02/02/2021
Decreto n. 18.377/2021
Pág. 2/2

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 71, incisos VIII e IX da Lei Orgânica do Município, e tendo em
vista o contido no protocolo SEI nº 01725/2021,

RESOLVE

RETIFICAR o Decreto nº 18.327/2021, da seguinte forma: onde se lê "MARCOS PAULO
Decreto n. 18.377/2021
RIBEIRO”, leia-se “MARCOS PAULO RIBEIRO
ROSARIO".
Pág. DO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 3 8 3, de 02/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 02332/2021,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, ORLANDO SERGIO HENNEBERG, matrícula nº 7.092, para responder interinamente pelo emprego de provimento em comissão de Diretor
do Departamento de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, sem
prejuízo de suas atuais atribuições.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
ANEXO DO DECRETO N° 18.385/2021
CRONOGRAMA DASATOS
OBRIGAÇÕES
PARADE
O PONTA
EXERCÍCIO
DE 2021
DO MUNICÍPIO
GROSSA
CRONOGRAMA DAS OBRIGAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2021
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO
JANEIRO
00

Nº 1 8. 3 8 4, de 02/02/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no Protocolado nº 2330/2021,

RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 01 de janeiro de 2021, o servidor MARCOS AURELIO DIAS, matrícula nº 11.702, para responder pelo emprego de provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Compras e Contratos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, sem
prejuízo de sua atual remuneração.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 02 de fevereiro de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

15

1 8. 3 7 8, de 01/02/2021

Dispõe sobre medidas sanitárias no transporte escolar durante a pandemia de COVID-19.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o contido no protocolo SEI08138/2021,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergência em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020;
CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Estado de Calamidade, nos termos da Lei Municipal n. 13.682/2020,
CONSIDERANDO a retomada progressiva das atividades escolares no ano de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar medias especiais de controle sanitário
no transporte escolar durante a pandemia de COVID-19,

15

15

20

DECRETA

Art.1°. Fica AUTORIZADO o transporte escolar no Município de Ponta Grossa a partir de 1º de
fevereiro de 2021, observadas as seguintes medidas sanitárias sob responsabilidade do
transportador:
I.
Realizar medição de temperatura dos alunos antes de entrarem no veículo, caso a temperatura esteja acima de 37ºC ou possuam sintomas gripais, os alunos não poderão adentrar
no veículo de transporte;
II. No retorno da escola, se a temperatura estiver acima de 37ºC ou possua sintomas gripais,
o transportador deverá acionar a escola para que a mesma entre em contato com os familiares;
III. O transporte escolar deve ser organizado de forma que os veículos circulem com metade
da sua capacidade de ocupação, bloqueando assentos para garantir distanciamento, ou
seja, os alunos devem manter distanciamento seguro;
IV. Os bancos deverão ser revestidos por material liso e impermeável de modo a facilitar a
higienização;
V. Deve ser realizada a desinfecção interna do veículo e das maçanetas externas depois de
cada viagem, podendo ser realizada com água e sabão, solução de água sanitária ou álcool
líquido 70%;
VI. Durante o percurso as janelas do veículo devem estar abertas para promover ventilação
adequada, sempre que possível;
VII. Uso obrigatório de máscara durante o trajeto pelo motorista, monitor e pelos alunos;
VIII. Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes
possam higienizar as mãos;
IX. Proibido consumo de bebidas e alimentos dentro do transporte escolar.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de fevereiro de 2020
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

Art. 2°.

01

12

12

Fixa os prazos de procedimento para emissão de folha
de pagamento do funcionalismo público municipal, no
exercício de 2021, conforme especifica.

DECRETA

Art. 1º.

12

19

Ficam estabelecidos os prazos para os procedimentos dos lançamentos e
emissão da folha de pagamento do funcionalismo público municipal, na
forma do anexo deste Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de fevereiro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

01

CRONOGRAMA DAS OBRIGAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2021

JANEIRO
00

- Não haverá pagamento de folha avulsa.
- Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignações facultativas
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes
individuais/autônomos para lançamento na GFIP (Guia de FGTS
e Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
n° 18.385/2021
Pág. 2/11
serviço prestado paraDecreto
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do -INSS
patronal/segurado.
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para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
FEVEREIRO

1 8. 3 8 5, de 02/02/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 71, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município;
Considerando, ainda, a necessidade de estabelecer normas para o envio de
documentos e informações necessárias para a confecção da folha de pagamento para o
ano de 2021; e tendo em vista o contido no protocolado no SEI nº 79712/2020,

- Não haverá pagamento de folha avulsa.
- Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa

12

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no

3

4

12

12

12

22

emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatórios (via protocolo) de consignações facultativas
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
ABRIL

01

15

15

15

19

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatórioDecreto
no sistema
de gestão
n° 18.385/2021
- Pág. 3/11de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio relatório (via protocolo) de consignações facultativas para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
MAIO

03

14

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
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14

21

devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
JUNHO

01

15

15

15

18

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
18.385/2021 -de
Pág.consignação
5/11
- Envio de relatórioDecreto
(via n°
protocolo)
facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.

JULHO
01

14
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- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatórios (via protocolo) de consignações facultativas
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento

cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
EDIÇÃO Nº 3.025 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2021
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatórios (via protocolo) de consignações facultativas
14
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
14
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
21
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Decreto n°
18.385/2021
6/11do pagamento do
Informação à Previdência
Social),
no- Pág.
mês
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.

16

21

OUTUBRO
01

15

AGOSTO
02

13

13

13
18

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.

15

15
21

01

16

16

16

16

21

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração
e indireta
desta municipalidade,
Decretodireta
n° 18.385/2021
- Pág. 7/11
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento,
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
OUTUBRO

01

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
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devidamente protocolada
pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
NOVEMBRO

SETEMBRO
01

- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do 5
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.

16

16

19

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
Pág. 9/11
para
lançamento Decreto
na n° 18.385/2021
folha -de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e
Informação à Previdência Social), no mês do pagamento do
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.

DEZEMBRO
01

10

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.

serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
DEZEMBRO
01

6

- Envio de documento (via protocolo) para confecção de folha
avulsa de acordo com critérios do Decreto Municipal 16.288/2019
– DOM 08/08/2019.
Fechamento da frequência dos servidores, até às 18:00 h., dos
órgãos da administração direta e indireta desta municipalidade,
emissão de relatório no sistema de gestão de ponto e envio ao
DRH/SMARH mediante protocolo físico/Elotech ou SEI no dia
subsequente, com as seguintes informações:
a) dia/falta ou abono da ausência ao trabalho conforme legislação
vigente,
b) programação de férias dos empregados celetistas e os cargos
comissionados,
c) recesso dos estagiários conforme legislação vigente.
- Aquisição de vale-transporte.
- Isenção da contribuição do INSS/segurado, com declaração
devidamente protocolada pelo servidor interessado.
- Inclusão ou exclusão de dependentes do Imposto de Renda no
cadastro funcional do servidor interessado, documentação
devidamente protocolada conforme legislação vigente.
- Envio de protocolo da Produtividade MENSAL para lançamento
na folha de pagamento de servidores conforme lei específica.
- Gratificação (25%) dos servidores da FMS lotados no Hospital
Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João
Vargas de Oliveira.
- Envio de relatório (via protocolo) de consignação facultativa
para
lançamento
na
folha
de
pagamento:
ASPM,
MENSALIDADE/SEGURO,
PLANO
DE
SAÚDE,
AAM,
SSPMPG/MENSALIDADE, inclusive relatórios de inclusões e
exclusões de servidores municipais associados a estas
entidades.
- Envio de documentos para lançamento em folha de pagamento
das Secretarias, Autarquias e Fundações, devidamente
protocolado.
- Envio de documentos (via protocolo) de contribuintes individuais
(autônomos) para lançamento na GFIP (Guia de FGTS e

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

10

10

16

Decreto n° Social),
18.385/2021 no
- Pág.mês
10/11 do pagamento do
Informação à Previdência
serviço prestado para recolhimento do INSS patronal/segurado.
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VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Desconto na Mão de Obra : 10,50% (Dez vírgula cinquenta por cento).
Desconto nas Peças : 10,50% (Dez vírgula cinquenta por cento).
Ponta Grossa/PR, 04 de fevereiro de 2021.
SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES Secretária Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2020
R E T I F I C A Ç Ã O
D A R A T I F I C A Ç Ã O
L I C I T A Ç Ã O
N º
69 / 2020

DATA: 16/12/2020

PROTOCOLO: 68394 / 2020

D E

DISPENSAD E

PROCESSO: 312

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 00.450.326/0001-10

Insc. Estadual:

Endereço: JOAQUIM DE ALMEIDA, 223
Bairro: MIRANDÓPOLIS

Cidade: SÃO PAULO - SP

CEP:

Telefone:

OBJETO
Contratação de empresa especializada em calibração de instrumentos de medição: 02 dosímetros de ruído - marca Instrutherm - modelo
DOS-500, 01 termômetro de globo - marca Instrutherm - modelo TGD-40, 01 calibrador acústico - modelo ND9, 01 detector multigás com
4 gases - marca MSA - modelo Altair 4x, 01 luxímetro – marca Instrutherm - modelo LD-204, do SEESMT SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

JUSTIFICATIVA
Fulcro no artigo 24, II da Lei 8.666/93

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

0401011332002720273390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item Descrição
100161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

890,00

890,00

Total:

890,00

EMBASAMENTO LEGAL

L I C I TA Ç Õ E S

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

MAURICIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
1° ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna
público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 173/2020 – Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados de Operação, Manutenção Preventiva e Gerenciamento da Estação
Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA), Categoria “A”, no Aeroporto Sant’Ana Comandante Antônio Amilton Beraldo, em Ponta Grossa/PR, conforme consta dos SEI’s 57387/20,
71150/20,72193/20, 72196/20 e 72519/20, sofre as seguintes alterações:

______________________________________________________________________________

Onde lê-se :
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 13h:00m do dia 23 de Novembro de 2020
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13h:01m do dia 23 de Novembro de 2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 23 de Novembro de 2020
Leia-se:
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 13h:00m do dia 19 de Fevereiro de 2021
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13h:01m do 19 de Fevereiro de 2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 19 de Fevereiro de 2021


EXCUI-SE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA (item 1.2.3) DO ANEXO 02 do edital o contido nas leras “a”,

“c”, “d” e “f”.


Esclarecemos que a empresa que não possuir Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual,

relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; deverá
apresentar documento que conste esta informação.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12h00min às 18h00min, ou
ainda pelo fone (42) 3220-1000 – ramal 1349 ou no link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia
Ponta Grossa, 27 de Janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO
Secretário Municipal de indústria, Comércio e Qualificação Profissional

______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2021

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 3/2021 – Processo nº 3/2021 – para
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU
ORIGINAIS DE FÁBRICA PARA OS VEÍCULOS DAS CATEGORIAS LEVES E PESADOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO realizado em 02/02/2021:
FORNECEDOR: RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA - CNPJ: 77.138.113/0002-63
Valor Unit.
Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Prestação de serviço de
empresa especializada
para realizar os serviços
de manutenção correti1
1
va, preventiva em geral
SVÇ
1
80.000,0000 80.000,0000
com aplicação de MÃO
DE OBRA qualificada
nos veículos que compõe a frota da Secreta
Prestação de serviço de
empresa especializada
para realizar os serviços
Decreto n° 18.385/2021 - Pág. 11/11
de manutenção correti1
2
va, preventiva em geral
SVÇ
1
120.000,0000 120.000,0000
com FORNECIMENTO
1
DE PEÇAS GENUÍNAS
e/ ou originais de fabrica
nos veículos que comp
Valor Total do Fornecedor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

www.elotech.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no processo protocolado sob n° 09548/2021

ANULA

o Edital de Convocação nº 001/2021 publicado no Diário Oficial do Município, na edição n° 3.024, do dia 04 de fevereiro de 2021, na página n° 03, referente à convocação de 14
candidatos, abaixo relacionados, convocados para assumir o emprego público de Cozinheiro, em
razão de aprovação no Concurso Público n° 001/2018.
Nome
Dirceu Oliveira Pereira Filho
Mário Celso de Andrade
Elisangela Maria Ribeiro Domingues
Jussara Aparecida Oliveira Netto Barbosa
Cláudia de Oliveira Ferreira
Kathia Mendes Alves’
Guacyra Arianne Ferreira de Mello
Suzana do Rocio Padilha
Claudia Novak Fernandes
Cydely da Silva Piedade
Angela Maria Pinto Baqueta Domingos
Zenaide Aparecida Dalazoni
Adima de Fátima Moraes Feitosa
Ana Cláudia Sansana de Moura

Emprego
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro
Cozinheiro

Class.
27°
28°
29°
30°
31°
4° Afrodescendente
32°
33°
34°
35°
36°
37°
38°
39°

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 04 de fevereiro de 2021.
MAURÍCIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SMMA
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

PROTENGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ sob o nº 21.295.900/0001-83 torna público
que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), o REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL (RAF) para a supressão de 241 indivíduos arbóreos,
localizado no terreno denominado Chácara 4 Irmãos localizado na Avenida Pedro Wosgrau, s/nº,
Bairro Cará-Cará, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A com CNPJ sob o nº 05.107.458/0001-68
torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA),,
o REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL (RAF) para a supressão de 25 indivíduos
arbóreos, localizado no terreno denominado Área de Terreno n. 3 com acesso pela Rua Antônio
Malaquias, s/nº, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PRIDE S.A com CNPJ sob o nº 05.107.458/0001-68
torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA),
o REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL (RAF) para a supressão de 15 indivíduos
arbóreos, localizado no terreno denominado Área de Terreno n. 1 com acesso pela Rua Antônio
Víctor Buhnemann, s/nº, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE REGULARIZAÇÃO

JOSÉ IRANEI KICHILESKI 00400613964 com CNPJ sob o nº 39.876.524/0001-86 torna público
que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LOR) para a atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizado na Rua Dr. Laudelino Gonçalves, nº 123,
Bairro Chapada, Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CARLA MARCIANA DE MATOS com CNPJ sob o nº 05.566.540/0001-50 torna público que RECEBEU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) sob o nº 157915 com validade até 26/04/2021 para a atividade de
Manutenção e reparação de veículos automotores de grande porte, localizada na Rodovia BR-376,
s/nº, KM 1, Bairro Cará-Cará Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

CARLA MARCIANA DE MATOS com CNPJ sob o nº 05.566.540/0001-50 torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a RENOVAÇÃO DA
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (RLAS) para a atividade de Manutenção e reparação de
veículos automotores de grande porte, localizada na Rodovia BR-376, s/nº, KM 1, Bairro Cará-Cará Ponta Grossa – PR.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

BOLLENA UNIFORMES LTDA com CNPJ sob o nº 24.845.592/0001-00 torna público que REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) para a atividade de Confecção, sob medida, de roupas profissionais
e uniformes, localizada na Avenida Visconde de Taunay, nº 1160, Sala 02, Bairro Ronda Ponta
Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

S. R. GRANDO EIRELI com CNPJ sob o nº 12.986.300/0001-70 torna público que RECEBEU
junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) sob o nº 1940703/2018 com validade até 03/08/2020 para a atividade de Fabricação de painéis e letreiros luminosos localizado na Rua Aleixo Garcia, nº 620, Bairro Oficinas
Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA

S. R. GRANDO EIRELI com CNPJ sob o nº 12.986.300/0001-70 torna público que REQUEREU
junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a RENOVAÇÃO DA LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (RLAS) para a atividade de Fabricação de painéis e letreiros luminosos localizado na Rua Aleixo Garcia, nº 620, Bairro Oficinas Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

MR PRIMOR SERVIÇOS VISUAL com CNPJ sob o nº 26.650.304/0001-86 torna público que
RECEBEU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) sob o nº 19407014/2018 com validade até 03/08/2020 para a
atividade de Impressão de material para uso publicitário localizado na Rua Aleixo Garcia, nº 620,
Bairro Oficinas Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

MR PRIMOR SERVIÇOS VISUAL com CNPJ sob o nº 26.650.304/0001-86 torna público que
REQUEREU junto à SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (SMMA), a RENOVAÇÃO
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (RLAS) para a atividade de Impressão de material para
uso publicitário localizado na Rua Aleixo Garcia, nº 620, Bairro Oficinas Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Nilton Nofre Produtos Alimentícios; torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Ponta Grossa - PR, a Licença Ambiental Simplificada, para a Fabricação de Conservas de Legumes e Outros Vegetais, localizada na Rua Padre Anchieta, 199 - Col. Dona Luiza
- 84045-250 - Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE REGULARIZAÇÃO

MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS torna público que irá requerer a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO,
para Lavagem de veículos pesados e abastecimento interno na Avenida Olindo Justus, 2819 - Cará-Cará, Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL

A empresa VALMIR FERREIRA COLMAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.457.046/0001-07,
torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a Licença Ambiental Simplificada, com validade até 02/02/2023, para a atividade de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de
Petróleo, sito à Av. Congonhas, 633, Chapada, Município de PONTA GROSSA - PR.

FMS

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 22/02/2021
às 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma
eletrônica 13/2021, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
instalação de Grupo Gerador para o PAC - Pronto Atendimento Central, em Ponta Grossa PR. Valor Máximo: R$ 59.945,51(cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e
um 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, 05 / 02 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 303/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: JACKSON GERMANO STEUDEL
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação: “As
despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número
30.001.10.301.0055.2396/ 3.3.90.39.99.99. ”

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SEI Nº 63680/2020
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 003/2021
RESPOSTAS A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se de resposta a pedidos de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 003/2021, que tem por objeto a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS, fornecidas pelo servidor Coordenador de TI da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa – ALESSANDRO STACHAK:
-PERFIL COMPUTACIONAL, ATRAVÉS DE EMAIL.
Questionamento 1:
Referente aos itens 1,2,3 e 4 - A fim de evitar entendimentos dúbios entendemos que a será aceita
mídia de recuperação eletrônica do sistema operacional Windows disponível para Download no
site do fabricante do equipamento através do número de série do equipamento. Está correto nosso
entendimento?
Resposta: SIM
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Questionamento 2:
Em relação ao sistema de áudio dos itens 1 e 2, a fim de viabilizar a oferta de equipamentos DELLEMC para este certame entendemos que poderá ser aceito conector de Áudio do tipo COMBO na
parte frontal do equipamento e conector de saída de áudio na parte traseira do equipamento. Está
correto nosso entendimento?
Resposta: SIM
Questionamento 3:
Em relação ao Mouse PAD solicitado para os Itens 1 e 2 , entendemos que será aceito Mouse
PAD do mesmo fabricante do equipamento com base anti derrapante preta e superfície vinílica
,adequado para utilização do Mouse ofertado, de acordo com padrão de fabricação e homologação
do fabricante. Está correto nosso entendimento?
Resposta: SIM
Questionamento 4 :
Referente ao item 3 e 4 Notebook – A fim de viabilizar a oferta de equipamentos DELLEMC para o
item 3 deste certame solicitamos que sejam aceitos equipamentos com processador da Intel de 9ª
Geração , modelo i5-8265U visto se tratar do único modelo disponível para o equipamento com tela
de 15.6 Polegadas , sendo a mais recente geração disponibilizada pelo fabricante para o modelo e
possui pontuação superior ao solicitado no edital – Solicitado 4500 Pontos – Modelo possui 6162
Pontos conforme site de performance:
Resposta: Não. Será aceito, somente com processador da última geração 10° ou 11° Intel e AMD
Ryzen da série 4000 ou 5000 para dispositivos móveis.
-ATRAVÉS DA PÁGINA DA BLL, SEM IDENTIFICAÇÃO:
Solicitamos esclarecimentos, acerca da modalidade de garantia a ser prestada para os equipamentos dos itens 11 e 12 (Smartphones). Tal garantia será on site ou balcão?
Resposta: Garantia dos Smartphones - Será garantia exposta na legislação do CDC (Lei nº 8.078)
por 12 meses. Sendo que ela pode ser a de balcão, todavia qualquer custo de remessa do produto
para o suporte será custeado pela fabricante/contratada.
Demais Informações contatar a Supervisão de Compras e Licitações, Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 10 às 16 horas, ou pelo telefone (042) 3220-1065 Ramal 2382. A íntegra do
Edital, anexos, bem como este esclarecimento consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal
da transparência e bll.or.br
Ponta Grossa, 04 de janeiro de 2021
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
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