EDIÇÃO Nº 3.069 / ANO XIII / 20 PÁGINAS

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

SUMÁRIO
ATO S D O P O D E R E X E C U T I VO
A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA
- LEIS........................................................................................................1
- DECRETOS.............................................................................................1
- DIVERSOS............................................................................................13
- SMMA....................................................................................................14

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA
- FMS.......................................................................................................14
- FASPG..................................................................................................15
- PROLAR................................................................................................15
- AMTT.....................................................................................................20

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO
- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................20

LEIS
L E I

Nº

1 3. 9 1 8, de 05/04/2021

Proíbe que pessoas que cometerem abandono a animais domésticos possam obter
novamente sua guarda e de outros animais.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 10 de março de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 232/2020, de autoria do Vereador Jorge da Farmácia, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica impedido de obter a guarda do animal abandonado, bem como de animais, toda pessoa que comprovadamente cometer abandono contra animais domésticos que estejam sob
sua guarda ou de outrem.
Parágrafo único - A pessoa só poderá ter a guarda de um animal doméstico após o decurso de
cinco anos contados do abandono comprovado, reiniciando-se a contagem do prazo se
outra constatação de abandono for apurada.
Art.2º. Fica estabelecida multa no valor de 20 (vinte) VR's (Valores de Referência) para quem
abandonar o animal doméstico.
Art.3°. Sem prejuízo da multa estabelecida no caput do art. 2°, fica, ainda, aquele que abandonar
o animal doméstico, responsável por arcar com todas as despesas veterinárias, medicamentos, tratamentos e hospedagens em clinicas especializadas em tratamento veterinário
que forem necessários para a reabilitação do animal.
Art.4°. Vetado.
Art.5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 05 de abril de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 3. 9 2 1, de 31/03/2021

Concede Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa
ao Senhor LUIZ WALTER ZANON.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária no dia 15 de março de 2021, a partir do Projeto de Lei nº 265/2020, de autoria do Vereador Florenal Silva, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica
concedido o
Título
de
Cidadão
Honorário
de Ponta Grossa
ao Senhor LUIZ WALTER ZANON.
Art.2°. A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições
legais e regimentais pertinentes.
Art.3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS
DECRETO

Nº 1 8. 8 0 6, de 30/03/2021

Aprova o Manual de Orientação do Processo
de Tomada de Contas Especial do Município
de Ponta Grossa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 71, IX, da Lei Orgânica Municipal considerando o
contido no protocolado SEI 01411/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica aprovado o Manual de Orientação do Processo de Tomada de Contas Especial do
Município de Ponta Grossa, na forma do anexo deste Decreto.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

ANEXO – DECRETO N. 18.806/2021
Manual de Orientação do Processo de Tomada de Contas Especial
do Município de Ponta Grossa.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MARÇO/2021
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A Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a
Administração Pública Municipal para ser ressarcida de eventuais prejuízos que
lhe forem causados, sendo o processo revestido de rito próprio e somente
instaurado depois de esgotadas as medidas administrativas para reparação do
dano.
Em definição sobre Tomada de Contas Especial, o Tribunal de Contas da
União editou o seguinte conceito no Art. 2º da Instrução Normativa nº 71/2012:
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"Tomada de Contas Especial é um processo administrativo
devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar
responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública
federal, com apuração de fatos, quantificação do dano,
identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento."
(art. 2º, caput, da IN/TCU nº 71/2012).
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irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao
erário.”
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Apresentação
Com este manual, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria
3
Geral do Município, buscam orientar os gestores e empregados públicos
municipais quanto à Tomada de Contas Especial, considerando as suas
características, os pressupostos para a instauração do procedimento
administrativo, a sua formalização, o cálculo do débito e a legislação aplicável,
além de outros elementos que possam de algum modo, nortear as ações dos
agentes públicos que irão atuar no processo, pretendendo-se, desse modo, evitar
erros que possam ocorrer na formalização dos procedimentos Administrativos de
Tomada de Contas Especial, visando a resguardar a integridade dos recursos
públicos.
A Tomada de Contas Especial é um instrumento de que dispõe a
Administração Pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe forem
causados, sendo um processo revestido de rito próprio e somente instaurado
depois de esgotadas todas as medidas administrativas para reparação do dano
ao erário, sendo prevista na Lei nº 13019/2014 e regulamentada no Município de
Ponta Grossa através do Decreto Municipal nº 12120/2016.

A Tomada de Contas tem por base a conduta do TOMADOR, ou seja, as
Organizações da Sociedade Civil na pessoa de seu representante legal, que
recebeu recursos do Município de Ponta Grossa, por meio da administração
direta e indireta, após celebração de Termo de Parceria de Transferências
Voluntárias, e que agiu em descumprimento às legislações vigentes ou deixou de
atender ao interesse público, quando houver:
•
•
•
•

Omissão no dever de prestar contas,
Não comprovação da aplicação de recursos,
Ocorrência de desfalque e desvio de bens ou valores públicos, ou
Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano à
administração pública municipal.

A procedência ou improcedência da instauração da tomada de contas
especial dependerá dos resultados alcançados pelas medidas administrativas
precedentes.
Os pressupostos para instauração de Tomada de Contas Especial estão
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descritos no Art. 5 da IN/TCU nº 71/2012, com redação dada pela IN/TCU nº
76/2016, in verbis:
"Art. 50 É pressuposto para instauração de tomada de contas
especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem
a omissão no dever de prestar contas elou dano ou indício de dano
ao erário.
Parágrafo único - O ato que determinar a instauração da tomada de
contas especial, deverá indicar, entre outros.
I - os agentes públicos omissos e/ou os supostos responsáveis
(pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que teriam dado causa ao
dano ou indício de dano identificado.
II - a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a
ser apurado, lastreada em documentos, narrativas e outros
elementos probatórios que deem suporte à sua ocorrência.

Nos termos da Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014,
da Instrução Normativa nº 61/2011 e do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como e legislações vigentes, compete à
Controladoria Geral do Município, na emissão do Relatório sobre processos de
Instauração de Tomadas de Contas Especiais, manifestar-se sobre a adequada
apuração dos fatos, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos
eventualmente infringidos, a correta identificação do responsável e a precisa
quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas.

III - exame da adequação das informações contidas em pareceres de
agentes públicos, quanto à identificação e quantificação do dano ou
indício de dano.

Assim, apresentamos este Manual no sentido de uniformizar os
procedimentos a sem adotados, inclusive para orientar os agentes públicos que
participarão do processo, seja da administração direta ou indireta, no intuito
único de proteger o patrimônio público municipal.

Também definido na Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná:
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IV - evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem
ao dano ou indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa
física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir
os cofres públicos."

Art. 13. Diante da omissão do dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado e
Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1, da ocorrência
de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou
ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa
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competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá
imediatamente adotar providências com vistas à instauração de
tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação
dos responsáveis e quantificação do dano.
Parágrafo único - Não providenciando o disposto no caput deste
artigo, o Tribunal determinará a instauração de tomada de contas
de gestão em caráter especial, ordinário ou extraordinário, fixando
o prazo para cumprimento dessa decisão, conforme previsto no
Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal."

2 - Objetivo
A Tomada de Contas Especial tem por objetivo apurar responsabilidade
por ocorrência de dano à Administração Pública Municipal, com:
a)
b)
c)
d)

3
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Levantamento de fatos;
Quantificação do dano;
Identificação dos responsáveis, e
Obter o respectivo ressarcimento.

Somente deverá ser instaurada a Tomada de Contas Especial quando, após
apurados os fatos, for constatado prejuízo aos cofres públicos e identificado(s)
o(s) responsável (eis) e não houver êxito na recomposição ao Tesouro do
Município do dano causado ao erário.
É importante ressaltar que, em qualquer hipótese, deve ser assegurado o
direito à ampla defesa (utilização de todos os meios e recursos disponíveis para
defesa de seus direitos) e ao contraditório (oportunidade de se manifestar sobre
os fatos) aos envolvidos, indispensável o registro das informações em
demonstrativos.

3 - Características da Tomada de Contas
Especial

b) Os Secretários Municipais, quando a omissão no dever de prestar contas
for de responsabilidade de ordenadores de despesa de órgão ou entidade
integrante da administração direta ou indireta do Município que lhes são
subordinados;
c) As autoridades responsáveis por transferências de recursos municipais a
entidades privadas que prestam serviços de interesse público ou social;
d) O ordenador de despesa, quando a omissão no dever de prestar contas for
de detentor de suprimento individual;
e) A autoridade administrativa com jurisdição sobre o agente de
arrecadação, quando este não houver prestado contas no prazo
regulamentar;
f) O dirigente do órgão de contabilidade setorial ou responsável pela
prestação de contas municipal, sendo essa tomada de contas certificada
pela Secretaria Municipal da Fazenda, em virtude da existência de indícios
de desfalque, desvio de bens ou valores ou irregularidades em gestão
financeira e patrimonial, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
g) Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal,
responsáveis por Contratos de Gestão, Termos de Parceria, Termos de
Colaboração ou Termos de Fomento, quando a omissão do dever de
prestar contas for da responsabilidade dos dirigentes das Organizações
Sociais – OS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP
ou Organizações da Sociedade Civil - OSC;
h) O chefe do Poder Executivo, quando:
a. A infração envolver mais de uma secretaria ou órgãos e/ou
entidades vinculadas a mais de uma secretaria;
b. Quando a omissão no dever de prestar contas for de secretário
municipal ou de titular de órgão ou entidade integrante da
administração direta ou indireta do Município;
c. A autoridade responsável pela instauração da TCEsp, nos casos
previstos nos incisos anteriores, estiver relacionada à infração
cometida ou se omitir no dever de instaurar a TCEsp.
A ausência de adoção das medidas administrativas para caracterização ou
elisão do dano, bem como o não encaminhamento ao TCE/PR no prazo de 06
(meses) após a instauração da Tomada de Contas Especial, caracteriza grave
infração à norma legal e sujeita a autoridade administrativa estadual omissa à

a) Somente deve ser instaurada quando houver omissão por
parte do Tomador no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação
7
dos recursos, da ocorrência de desfalque ou desvio de recursos, bens ou valores
públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte dano ao erário.
b) Constitui medida de exceção, somente devendo ser
instaurada depois de esgotadas todas as medidas administrativas internas
objetivando o ressarcimento do prejuízo ao Erário.
c) Deve ser instaurada a partir da autuação de processo
específico, com numeração própria, em atendimento à determinação da
autoridade administrativa competente.
d) Deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Paraná em
até 06 (seis) meses, a contar da data para sua instauração informada no Sistema
Integrado de Transferências — SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conforme parágrafo único do Art. 234 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.
e) Deve conter as peças necessárias para a caracterização do
dano.

4 – Competência para Instauração e
Julgamento
Esgotadas as medidas administrativas internas para obtenção do
ressarcimento pretendido, caberá a imediata instauração da Tomada de Contas
Especial perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná por intermédio do
Sistema Integrado de Transferências — SIT ou outro órgão, mediante a autuação
de processo específico a ser promovido pelas seguintes autoridades
administrativas:
a) A autoridade hierárquica imediatamente superior, no caso de omissão do
gestor de um Fundo Municipal;
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responsabilidade solidária e demais sanções cabíveis, conforme consta no § 2º do
Art. 233 do Regimento Interno do TCE
§ 2º Na hipótese de omissão do dever de instauração 9de
Tomada de Contas Especial o Tribunal determinará a
instauração de Tomada de Contas Extraordinária. (Redação
dada pela Resolução nº 24/2010) e consoante o Art. 12, da
IN/TCU nº 71/2012, e o art. 8, da Lei nº 8.443/1992, in verbis:
"Art. 8 Diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela
União, na forma prevista no inciso VII do art. 50 desta Lei, da
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou
valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconómico de que resulte dano ao Erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas à instauração da Tomada de Contas
Especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano." (Lei no 8.443, de 16
de julho de 1992)

5 – Critérios a serem observados na indicação
de Tomada de Contas Especial
Na instauração do processo devem ser observados os seguintes aspectos:
a)
Comprovação efetiva de dano ao erário;
b)
Existência de pessoa física ou jurídica responsável pelo dano,
não sendo admitida, igualmente, a simples suspeita quanto à responsabilidade
do agente;
c)
Dano quantificado, a fim de propiciar a cobrança do valor do
respectivo responsável;
d)
O esgotamento de todas as medidas administrativas
possíveis buscando a regularização ou ressarcimento do dano verificado;

10
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e)
A ocorrência de prejuízo ao erário, independentemente da
causa, deve ser objeto de investigação por parte das autoridades competentes.
Essa verificação pode ser realizada sem rito definido, devendo, no entanto, ser
devidamente documentada e baseada nos princípios que regem o processo
administrativo e a administração pública em geral;
f)
A instauração da Tomada de Contas Especial deverá ser
precedida de solicitação de providências saneadoras e de notificação ao
responsável, para que saneie a situação irregular ou recolha os recursos
repassados, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, bem como apresente
as justificativas e alegações de defesa que julgue necessárias, dentro do prazo de
15 dias corridos;
g)
A pessoa jurídica de direito privado responde solidariamente
com seus administradores pelos danos causados ao erário, consoante
entendimento contido na Súmula nº 286 do Tribunal de Contas da União, adiante
transcrita:
“A pessoa jurídica de direito privado destinatária de
transferências voluntárias de recursos federais feitas com
vistas à consecução de uma finalidade pública responde
solidariamente com seus administradores pelos danos
causados ao erário na aplicação desses recursos".
h)
Quando o fato norteador da instauração do processo for
omissão no dever de prestar contas ou não comprovação da contrapartida
referente ao Termo de Colaboração, contrato de repasse ou instrumento
congênere, tendo como convenente um Município ou uma Organizações da
Sociedade Civil, também deve integrar o processo a(s) notificação(ões)
realizada(s) ao representante legal da Tomadora;
i)
No caso de superfaturamento, constatada a regular entrega
dos bens/serviços adquiridos, o valor a ser imputado ao responsável
corresponderá à diferença entre o que foi pago pelo produto ou serviço e o seu
preço de mercado, situação essa que deverá estar suficientemente comprovada
nos autos;
j)
No caso de dano por desaparecimento de bens, deverá ser
imputada responsabilidade também ao empregado público (membro da
Comissão de Monitoramento e Avaliação e ao Fiscal da Transferência) que detém
a sua guarda, se restar comprovado, em processo administrativo especificamente
aberto para tal finalidade, que ele agiu com negligência no trato do bem;
k)
Recomenda-se ao ordenador de despesas da Pasta que
atente para a necessidade de responsabilizar, nos autos, todos os agentes que,
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de algum modo, contribuíram para o dano, devendo, nesses casos, estar
devidamente configurada a participação de cada um dos envolvidos nos fatos
irregulares praticados;
l)
Na hipótese de apresentação da prestação de contas ou
recolhimento integral do débito imputado, antes ou após o encaminhamento da
Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, deverão
ser adotados os procedimentos previstos na legislação vigente;
m)
A existência de ação judicial contra ato de gestor que
resultou em prejuízo ao erário não impede a instauração da Tomada de Contas
Especial, salvo se houver determinação judicial em contrário. Caso haja
determinação judicial que impeça o prosseguimento da Tomada de Contas
Especial, tal fato deverá ser informado no Relatório do Tomador das Contas, com
notícia da fase processual em que se encontra a ação. Assim, ao julgar o
correspondente processo, o TCE/PR poderá dar conhecimento de sua decisão à
autoridade judicial competente, como subsídio ao julgamento do caso naquela
esfera;
n)
O Controlador Geral do Município, responsável pelo controle
interno, deve atentar para o fato de que será solidariamente responsável, no caso
de a autoridade administrativa municipal competente não adotar as providências
com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial.

6 – Conjecturas para Instauração de Tomada
de Contas Especial
a)
Existência de elementos fáticos e jurídicos que comprovem a
ocorrência de práticas irregulares por parte do Tomador, como:
• Omissão no dever de prestar contas;
• Não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Município;
• Existência de desfalque, desvio de bens ou valores; ou
• Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte
dano ao erário.
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b) Estabelecimento de nexo entre a situação motivadora da tomada
e conduta, comissiva ou omissiva, da pessoa a quem se imputa a responsabilidade
de reparar o dano;
c) Apuração de todos os fatos, identificação dos responsáveis,
qualificação do dano e obtenção do ressarcimento;
d) Nomeação de Comissão Específica composta por membros do
quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e/ou seus órgãos de
Administração Direta e Indireta que não tenham relação com os fatos apurados
e realizados ou superintendida pelo serviço de controle da Pasta;
e) Uma vez instaurado o Processo de Tomada de Contas, em
cumprimento à disposição do Art. 116, § 3º, da Lei nº 8.666/1993 e Art. 25, § 1º
IV, da Lei Complementar nº 101/2000, deverão ser suspensos os repasses ao
Tomador, sob pena de responsabilização solidária do responsável legal da pasta;
f) A Tomada de Contas Especial deverá ser registrada no Sistema
Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na
prestação de contas do Tomador.

7 – Motivações Legais para Instauração de
Tomada de Contas Especial
Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014 TCE PR
Art. 26-A. Para efeito desta Resolução, considera-se Tomada
de Contas o procedimento excepcional com a finalidade de
apurar omissões, desvios, desfalques, fraudes ou a prática de
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico.
Parágrafo único. Uma vez instaurado o processo de Tomada
de Contas, configuradas as hipóteses do art. 116, § 3º , da Lei
nº 8.666/1993, do art. 25, § 1º, a, da Lei Complementar nº
101/2000, e demais disposições da legislação dos municípios,
deverão ser suspensos os repasses ao tomador, sob pena de
responsabilização solidária da autoridade administrativa

responsável do concedente que não o fizer, nos termos dos
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artigos 13 e 14 da Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, respeitado o devido processo
legal e ressalvada a possibilidade de concessão liminar da
medida de suspensão de repasse, nos termos do art. 53 da Lei
Complementar no 113/05 e do artigo 400 do Regimento
Interno da Corte de Contas.
Artigos 13 e 14 da Lei Complementar nº 113/2005 do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
Art. 13 - Diante da omissão do dever de prestar contas, da
não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo
Estado e Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1º,
da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas à instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos identificação dos
responsáveis e quantificação do dano.
Parágrafo único - Não providenciando o disposto no caput
deste artigo, o Tribunal determinará a instauração de
tomada de contas de gestão em caráter especial, ordinário
ou extraordinário, fixando o prazo para cumprimento dessa
decisão, conforme previsto no Regimento Interno e nos
demais atos normativos deste Tribunal.
Art. 14 - Responderá pelos prejuízos que causar ao erário o
ordenador de despesa, o responsável pela guarda de bens e
valores públicos ou aquele que autorizar ou der causa direta
ou indiretamente ao gasto irregular.
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Art. 116, § 3º da Lei nº 8.666/1993
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber,
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres celebrados por órgãos e entidades da
Administração.
§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em estrita
conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto
nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o
saneamento das impropriedades ocorrentes: quando não
tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação
aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão
descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do
sistema de controle interno da Administração Pública; e
III - quando o executor deixar de adotar as medidas
saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos
recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle
interno.
Art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014
Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da
administração pública.
Art. 72 da Lei Federal nº 13.019/2014
Art. 72 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva,
o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano
de trabalho; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
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II - regulares com ressalva, quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário; (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstâncias: (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas
estabelecidos no plano de trabalho; (Redação dada pela Lei
nº 13.204, de 2015)
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Art. 8º da Lei Federal nº 8.443/1992 – Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União
Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não
comprovação da aplicação dos recursos repassados pela
União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da
ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou
valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a
autoridade administrativa competente, sob pena de
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas à instauração da tomada de contas
especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano.

§ 1° Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal
determinará a instauração da tomada de contas especial,
fixando prazo para cumprimento dessa decisão.

8 – Instauração de Tomada de Contas Especial
Omissão no dever de prestar contas
Quando o Tomador não envia no prazo estipulado a prestação de contas,
conforme Art. 15, §4º, da Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná:
Art. 15 "O prazo final para o envio das informações no SIT
será de 30 (trinta) dias para o tomador”.
E de acordo com o Art. 70 da Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/2015:
Art. 70. Constatada irregularidade ou omissão na prestação
de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade
ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano
e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.
Na ausência de devolução de saldo final por parte do Tomador na
finalização da prestação de contas: em desacordo com Art. 15 da Resolução
28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.
"Art. 15. O saldo final da conta corrente específica deverá ser
recolhido pelo tomador dos recursos à conta do concedente
ou de acordo com o estipulado pelo termo de transferência,
observada a legislação aplicável."

Ausência de apresentação de documentação exigida para a prestação de
contas
17

a) extratos bancários da conta corrente e de aplicação financeira;
b) publicação do aviso de licitação, quando necessário;
c) ata de julgamento dos processos licitatórios;
d) orçamentos e pesquisas de preços realizados pelas entidades privadas;
e) relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
f) Certidão Negativa de Débito (CND) específica do INSS, quando o objeto
se referir à obra.

Não execução do objeto pactuado (total ou parcial)
Quando o objeto não for executado ou for executado parcialmente ficando
evidenciadas em vistorias in loco pela UGT, bem como pelo Fiscal da Parceria.
Tratando-se de não execução, o débito original atribuído será igual ao montante
repassado pelo Município de Ponta Grossa por intermédio de seus órgãos da
Administração Direta ou Indireta.
No caso de execução parcial, com alcance de objetivos, é necessário que
se quantifique o percentual executado e as metas que não foram realizadas,
aplicando-se o percentual não executado ou que não alcançou etapa útil sobre o
valor repassado pelo por intermédio de seus órgãos da Administração Direta ou
Indireta, para o cálculo do débito.

Desvio de finalidade na aplicação dos recursos
Quando há utilização dos recursos repassados em fins diferentes dos
previamente pactuados no Termo de Parceria constante no Plano Trabalho.
Nessa situação, o valor original do débito poderá ser total ou parcial, a partir do
levantamento da quantia utilizada em desacordo com o previsto.

16
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Impugnação total ou parcial das despesas realizadas

que promova os atos necessários ao processamento da Tomada de Contas
Especial.

Quando verificadas irregularidades na comprovação da execução de
despesas da parceria, tais como documentos fiscais inidôneos, pagamento
irregular de despesas, superfaturamento na contratação de obras e serviços,
entre outros. Nessas situações, o débito original deverá ser quantificado
conforme as irregularidades constatadas.

A comissão tomadora de contas deve ser composta por 03 (três)
empregados públicos, efetivos, podendo a escolha recair sobre empregados de
outros órgãos e entidades.

Não utilização dos recursos de contrapartida pactuada
Quando na execução do objeto, a contrapartida do Convenente não é
aplicada na proporção pactuada. Devido a não aplicação da contrapartida, o
percentual proporcional de participação do Concedente se torna maior do que o
previsto na avença, ou acarreta a execução a menor do objeto.

No caso de as apurações procedidas pela comissão levarem a
responsabilidade à autoridade que a constituiu, nova comissão deverá ser
designada, no prazo de cinco dias, pela autoridade de nível hierárquico
imediatamente superior ao do responsabilizado. Se este for dirigente de órgão
ou entidade, dispensa-se o pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade
onde ocorreu o fato, com a especificação das providências adotadas para
resguardar o interesse público e evitar a repetição do ocorrido.

Compete a Autoridade Administrativa (Ordenador de Despesa)
Não aplicações dos recursos transferidos no mercado financeiro
Quando os recursos recebidos não forem investidos em caderneta de
poupança ou fundo de curto prazo, conforme o previsto no Termo de
Colaboração ou documento congênere e legislação vigente.

Não utilização total ou parcial dos rendimentos de aplicação financeira
no objeto da transferência de recursos, sem haver a respectiva
devolução
Quando os recursos provenientes da aplicação financeira não forem
utilizados na execução do objeto nem devolvidos à Concedente conforme
legislações vigentes.
Falta de devolução de saldo de recursos públicos
Quando não houver a devolução de saldo existente na conta da Parceria à
Concedente na finalização da prestação de contas, ao término da mesma,
conforme legislação vigente.
Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte
dano ao erário
19
Quando ocorrer qualquer fato que comprovadamente seja ilegal, imoral,
fira algum dos princípios que norteiem a Administração Pública trazendo-lhe
qualquer espécie de prejuízo.

a) Designação de empregados públicos para compor a comissão de
Processo Administrativo;
b) Condução dos trabalhos do Processo Administrativo de Tomada de
Contas Especial;
c) Encaminhar aos términos dos trabalhos a documentação para a
Controladoria Geral do Município conforme exposto na sequência.

Atribuições da Comissão de Processo Administrativo de Tomada de
Contas Especial
a) Citação/lntimação inicial;
b) Atas relativas ao Processo Administrativo de Tomada de Contas
Especial;
c) Reunir as provas necessárias à comprovação de fatos, bem como realizar
diligências no sentido de proporcionar os elementos de convicção indispensáveis
à atribuição de responsabilidade;

d) Concessão do contraditório em todos os momentos processuais aos
envolvidos;
e) Análise/deferimento ou não dos documentos, alegações21 ou
justificativas apresentadas pelo responsável no Processo Administrativo de
Tomada de Contas Especial;
f) Apurar o valor do dano ou prejuízo causado ao erário e elaborar o
Demonstrativo Financeiro do Débito;
g) Emitir Relatório Final da Comissão a ser encaminhado ao Ordenador da
Tomada de Contas Especial (autoridade administrativa que ordenou a abertura),
contendo, no mínimo, os seguintes pontos:

9 – Situações onde não deve ser Instaurada
Tomada de Contas Especial
a) Em substituição a procedimentos disciplinares destinados a apurar
infrações administrativas;
b) Para obtenção do ressarcimento de valores pagos indevidamente a
empregado público;
c) Se já houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável
de ocorrência do dano (fato gerador) e a primeira notificação dos
responsáveis;
d) Quando houver o recolhimento integral do débito;
e) No caso de ocorrência de outra situação em que o débito seja
descaracterizado, como por exemplo, no caso de comprovação da não
ocorrência do dano imputado ao responsável.

• Descrição cronológica dos fatos apurados com indicação das normas
infringidas;
• Referência a documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão;
• Identificação do responsável e precisa quantificação do dano;
• Análise conclusiva dos documentos e/ou justificativas do responsável;
• Recomendação de providências à autoridade administrativa instauradora;
• Identificação da ação judicial e indicação da fase processual, quando for o
caso.

Encaminhar a Controladoria Geral do Município
a) Protocolo do Processo Administrativo eletrônico (SEI) que originou a
Tomada de Contas Especial;

10 – Fases da Tomada de Contas Especial
Medidas preparatórias
Antes da instauração da Tomada de Contas Especial, compete a autoridade
administrativa competente, no prazo de 30 dias corridos do conhecimento do
fato, adotar providências para apuração, identificação dos responsáveis,
quantificação do dano e obtenção do ressarcimento ao erário.
A autoridade administrativa competente deve designar uma comissão,
através de Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município – D.O.M, para

b) Identificação dos Responsáveis que deverá conter: Nome do
representante Legal do Tomador e da Instituição; CPF do(s) representante(s)
legal(is), CNPJ e endereço da Instituição e residencial do representante legal, email da Instituição e do representante legal quando possível; telefones para
contato da instituição e do(s) representante(s) legal(is);
c) Quantificação do(s) débito(s): o(s) responsável(is) legal(is) da Instituição,
a síntese da situação caracterizada como dano ao erário, o valor histórico e a data
de ocorrência, as parcelas ressarcidas e as respectivas datas de recolhimento, se
houver;

20

22

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

d) Relato das medidas administrativas adotadas com vistas à elisão do

III – identificação do responsável pela infração, indicando:

dano;

a) nome;

e) Outras informações consideradas necessárias.

b) número do CPF;
c) endereço residencial, profissional e número de telefone

Compete ao Controlador Geral do Município

atualizados;
d) cargo, função, matrícula e lotação, se empregado público;

a) Emitir Parecer técnico, em que sejam atestadas a adequação das
medidas administrativas adotadas, a caracterização ou elisão do dano
e o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao
desenvolvimento da Tomada de Contas Especial;
b) Encaminhamento da Procuradoria de Contas para emissão de parecer
jurídico.

e) herdeiros, no caso de falecimento dos responsáveis;
IV – demonstrativo financeiro do débito, indicando:
a) origem e data da ocorrência do fato;
b) valores original e atualizado;
c) parcelas recolhidas e respectivas datas de recolhimento, se for o

Compete a Procuradoria de Contas

caso;
a) Emissão de Parecer Jurídico no final do Processo Administrativo de
Tomada de Contas Especial em conjunto com o Procurador Geral do
Município;
b) Convalidar a Resolução Final assinada pela autoridade maior da Pasta.

11 – Causas que podem levar ao encerramento
antecipado da Tomada de Contas Especial
O procedimento de Tomada de Contas Especial deve ser encerrado em
qualquer fase, com comunicação imediata ao TCE/PR para sustação das sanções
legais quando, antes da sua conclusão, houver:
•
•
•
•

Ressarcimento integral do dano, inclusive gravames legais, ou
Reposição do bem pelos responsáveis, em perfeito estado de conservação;
Reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado;
Ausência de prejuízo ao erário;

• Apresentação da prestação de contas extemporânea.

23

V– características, localização, registro patrimonial, valor e data de
aquisição, estado de conservação e valor de mercado dos bens, quando for o
caso;
VI– termos originais das declarações colhidas, assinadas pelos declarantes
e integrantes da comissão tomadora das contas, quando for o caso;
VII– cópia do relatório de comissão de sindicância ou de inquérito, se for o
caso;
VIII– cópia do registro da ocorrência policial e do laudo pericial, quando for
o caso;
IX– cópia das notificações expedidas relativamente à cobrança,
acompanhadas de aviso de recebimento ou qualquer outra forma que assegure
a certeza da ciência do interessado, quando for o caso;
X– outros elementos que permitam formar juízo acerca da materialidade
dos fatos e responsabilidade pelo prejuízo verificado;
XI– comprovantes de depósitos bancários, na hipótese de reparação do
dano causado ao erário;
XII– registro dos fatos contábeis pertinentes;

Observação:
a) Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o
desconto parcelado do débito nos vencimentos, salários ou proventos
do empregado público responsável, os documentos que evidenciarem
a efetivação dos aludidos descontos e a memória de cálculo de débito
deverão ser anexados aos autos do respectivo procedimento
administrativo.
b) Para que a Tomada de Contas Especial seja encerrada, é preciso que o
material reposto, apreendido ou recuperado esteja em condições de
uso e que fique comprovada a boa-fé do gestor, bem como a
inexistência de outras irregularidades.
c) Ocorrendo a reposição do bem ou a indenização correspondente ao
dano causado, a autoridade administrativa competente deve lavrar o
Termo de Ajustamento de Conduta, conforme modelo. Em seguida, a
autoridade administrativa competente envia cópia para o órgão
responsável pelos registros contábil, financeiro e patrimonial, e arquiva
o procedimento.

XII– pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o
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fato, com a especificação das providências adotadas para resguardar o interesse
público e evitar a repetição do ocorrido. O pronunciamento deve conter medidas
efetivas para evitar a repetição do ocorrido.
XIII– relatório circunstanciado e conclusivo da comissão de tomada de
contas especial, contendo o relato dos fatos, o motivo determinante da
instauração da tomada de contas especial, os fatos apurados, os respectivos
responsáveis e as providências que devem ser adotadas, no entendimento da
comissão para resguardar o erário, pelas autoridades competentes, como
também a justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou
entidade;
XIV– Parecer da Controladoria Geral do Município - CGM que trará
manifestação acerca dos seguintes quesitos:
a) adequada apuração dos fatos, indicando inclusive as normas ou
regulamentos eventualmente infringidos;
b) correta identificação do responsável;

12 – Elementos necessários no processo de
Tomada de Contas Especial

c) precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas;
d) considerações acerca das providências referidas no inciso XII deste
subitem;

Elementos Essenciais
Devem integrar o processo de Tomada de Contas Especial todos os
documentos que contenham informações referentes à demonstração do dano ao
erário, que podem variar de acordo com a situação irregular identificada. Assim,
integram o processo de Tomada de Contas Especial obrigatoriamente, os
seguintes documentos :
I – ato de instauração da tomada de contas especial;
II – termo de designação da comissão tomadora das contas;
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XV– pronunciamento expresso e indelegável da autoridade competente
pela instauração da tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e
certificado emitidos pela unidade responsável pelo controle interno, atestando
haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.

Elementos Adicionais
Quando se tratar de recursos concedidos na forma de suprimento
individual, institucional ou transferidos pelo Município mediante convênio,
acordo, ajuste, termo de parceria ou de fomento ou de colaboração, contrato de
gestão ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção,
auxílio ou contribuição, a tomada de contas especial deverá, ainda, conter os
seguintes elementos:

7

pela instauração da tomada de contas especial sobre as contas e o relatório e
certificado emitidos pela unidade responsável pelo controle interno, atestando
haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.
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Elementos Adicionais
Quando se tratar de recursos concedidos na forma de suprimento
individual, institucional ou transferidos pelo Município mediante convênio,
acordo, ajuste, termo de parceria ou de fomento ou de colaboração, contrato de
gestão ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção,
auxílio ou contribuição, a tomada de contas especial deverá, ainda, conter os
seguintes elementos:

I – cópia dos termos de ajuste ou dos instrumentos de concessão, com a
indicação da data de sua publicação, e respectivos planos de trabalho;

sobre a situação orçamentária e financeira, com a devida instrução
probatória, que deverá identificar, além da omissão de prestar contas,
as irregularidades, seus responsáveis e o dano por eles gerado ao
EDIÇÃOseNºhouver,
3.069 - PONTA
07 DE ABRIL
DE 2021
erário,
comoGROSSA,
tambémQUARTA-FEIRA,
manifestação acerca
das contas
analisadas.
b) Ainda com relação à omissão no dever de prestar contas, referente a
recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste, termo de
parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, bem
como a título de subvenção, auxílio ou contribuição, além da
notificação ao responsável, também deve integrar o procedimento
administrativo a notificação da entidade beneficiária.
c) Quando os fatos consignados na Tomada de Contas Especial forem
objeto de ação judicial, a comissão tomadora das contas fará constar,
no respectivo relatório, informação sobre o ajuizamento do feito,
inclusive a fase processual em que se encontra.
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II – cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;

12 – Linha do Tempo da TCEsp

III – relatório de execução físico-financeira, se for o caso;
28

IV – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os
recursos recebidos em transferências, o valor da contrapartida, os rendimentos
auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e
os saldos, se houver;
V – relação de pagamentos;
VI – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos
públicos;
VII – extrato da conta bancária específica, desde o dia do recebimento da
primeira parcela até a data do último pagamento, e conciliação bancária, quando
for o caso;
VIII– cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento
objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;
IX – comprovante bancário de recolhimento do saldo de recursos, à conta
indicada pelo concedente;
X – prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a
fiscalização, quando for o caso;

13 – Instrumentos de
elaboração deste Manual

Consulta

para

Decreto Municipal nº 12.120/2016:

XI – parecer da unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou
entidade concedente, acompanhado de laudos de vistoria ou de informações
obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do convênio, quanto à
execução física e atingimento dos objetivos do convênio e quanto à correta e
regular aplicação dos recursos do convênio;

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pontagrossa/decreto/2016/1212/12120/decreto-n-12120-2016-regulamenta-a-leifederal-n-13019-de-31-de-julho-de-2014-para-dispor-sobre-regras-eprocedimentos-do-regime-juridico-das-parcerias-celebradas-entre-aadministracao-publica-municipal-e-as-organizacoes-da-sociedade-civil-emregime-de-mutua-cooperacao-para-a-consecucao-de-finalidades-de-interessepublico-e-reciproco-2020-01-09-versao-compilada

XII – relatório conclusivo do órgão ou entidade concedente, ou seu
sucessor legal, sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos;

Instrução Normativa nº 61/2011:

XIII– relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta por
especialistas de notória capacitação e adequada qualificação, designada pela
autoridade supervisora para avaliar, periodicamente, os resultados atingidos com
a execução do contrato de gestão pelas Organizações Sociais;
XIV – pronunciamento do dirigente máximo do órgão ou entidade
supervisora sobre a execução do contrato de gestão, contendo comparativo
27
específico das metas propostas com os resultados alcançados pelas Organizações
Sociais;
XV – relatório conclusivo da comissão de avaliação, composta de comum
acordo entre o órgão público e o parceiro, para avaliar, periodicamente, os
resultados atingidos com a execução do termo de parceria;
XVI– pronunciamento do dirigente máximo da entidade da Organização da
Sociedade Civil sobre a execução do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrativo das
receitas e despesas efetivamente realizadas, consoante as categorias contábeis
usadas pela organização e previstas no termo, item por item, e detalhamento das
remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou
vinculados ao termo, a seus diretores, empregados e consultores;
XIX – qualquer outro documento exigido em legislação específica.
Observação:
a) Nos casos de omissão no dever de prestar contas, a Tomada de Contas
Especial deve conter o relatório conclusivo da Comissão competente
sobre a situação orçamentária e financeira, com a devida instrução
probatória, que deverá identificar, além da omissão de prestar contas,
as irregularidades, seus responsáveis e o dano por eles gerado ao
erário, se houver, como também manifestação acerca das contas
analisadas.
b) Ainda com relação à omissão no dever de prestar contas, referente a
recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste, termo de
parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres, bem

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/12/pdf/00240313.pdf

Lei Federal nº 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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PARANA, Secretaria de Estado da Educação. Manual de Procedimentos para
Disponível
em:
Tomada
de
Contas
Especial.
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/nucleo_de_controle_
interno/manual_procedimentos_tomadadecontasespecial.pdf

PARANA, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sistema Integrado de
Transferências. Disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sistemaintegradode-transferencias-sit/53

Resolução nº 28/11, alterada pela Resolução nº 46/2014:
http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/4/pdf/00276414.pdf
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Anexo I

Anexo III

Modelo Termo de Responsabilidade e Composição

Modelo de Relatório Preliminar

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPOSIÇÃO

9

RELATÓRIO PRELIMINAR

(Quando o responsável for empregado público)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: ( identificar o órgão ou entidade)
Nesta data, comparece perante o (designar a autoridade) o empregado
público (nome e matrícula) notificado pelo (discriminar o expediente de
comunicação), o qual toma conhecimento da (ocorrência).

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: preencher as datas inicial e final de realização da
TCEsp)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ENCARREGADA: (citar nº da portaria
e data de publicação no Diário Oficial do Município)
COMISSÃO ENCARREGADA: (Identificar os empregados públicos encarregados
pela TCEsp – nome, cargo e matrícula)

O funcionário esclarece que (registrar explicações, motivos, etc).

E exclusivamente para efeitos civis, assume a responsabilidade pelo dano
e compromete-se a repará-lo da seguinte forma:
- (descrever os termos da composição – reposição indenização com desconto em
folha).

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __

No que tange ao levantamento preliminar referente ao processo de
Tomada de Contas Especial nº _____, instaurada através da Portaria nº ____, cuja
apuração está sobre a responsabilidade de comissão composta pelos
empregados públicos acima identificados, temos as seguintes informações:

1 – Descrição cronológica dos fatos ou irregularidades que motivaram a
instauração
2 – Especificação das datas das ocorrências e /ou do conhecimento dos fatos

_____________________________________________
Nome e assinatura da autoridade

3 – Descrição das normas infringidas
4 – Descrição/qualificação dos responsáveis

_____________________________________________

5 – Valor estimado do dano ou prejuízo ao erário

Nome e assinatura do Empregado Público Responsável

Observação: Considerando todo o exposto na análise e com base na
documentação constante do processo, conclui-se pela expedição de notificação
ao(s) Senhor(es) (responsáveis), acompanhada deste relatório, mediante Aviso

Testemunhas (2): Nome, Assinatura, CPF

Anexo II

31

Modelo de cota à ser enviada a Controladoria Geral do Município
comunicando abertura de Tomada de Contas Especial a ser enviada
pelo SEI

de Recebimento para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer(em) o direito ao
contraditório e à ampla defesa, por meio de justificativas e de juntada33de
documentos, ou efetuar(em) o recolhimento do débito imputado, cujo valor
atualizado até (preencher data) é de R$ (preencher valor).

À

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __

Controladoria Geral do Município

_____________________________________________

Assunto: Comunicação de Instauração de Tomada de Contas Especial

Nome e assinatura de TODOS OS MEMBROS DA COMISSÃO
Venho comunicar a instauração por este (Órgão/Entidade), da Tomada de
Contas Especial nº ___/20___, em ____/____/____, conforme o disposto na
Resolução nº 28/11 alterada pela Resolução nº 46/2014 TCE/PR, face indício
(inserir um dos motivos de instauração elencados na Resolução).
A suspeita decorre de (descrever sucintamente o fato que determina a
instauração de tomada de contas especial).

32
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CEP
Bairro
Cidade
Estado
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Anexo IV
Modelo de Notificação aos Responsáveis pelo Dano
NOTIFICAÇÃO Nº ____/____

O (cargo e órgão/entidade da autoridade administrativa), Sr. (nome da
autoridade) notifica o Sr. (nome, cargo e órgão/entidade), para que efetue o
pagamento da importância de (R$ e por extenso), corrigida monetariamente até
esta data, decorrente do (fato que ensejou a instauração da TCEsp), integrante
dos autos n° xx, em conformidade com o Relatório Preliminar da Comissão de
Tomada de Contas Especial anexo.
O referido valor deverá ser recolhido à conta n° xx, agência n° xx, do Banco
xx. Conforme faculta o art. xx, inciso xx, do Decreto nº xx, de xx de 20xx, Vossa
Senhoria poderá apresentar justificativas e/ou documentos no prazo de 30
(trinta) dias, a contar do recebimento desta.

Ordenador à época
CPF
Identidade (nº/data/órgão expedidor)
Endereço Residencial
Telefone Residencial/Celular
CEP
Bairro
Cidade
Estado

Administrador/Ordenador Atual
CPF
Identidade (nº/data/órgão expedidor)
Endereço Residencial
Telefone Residencial/Celular
CEP
Bairro
Cidade
Estado
(Local), ______ de ___________________ de 20 ______
______________________________________________________________
(Nome e Assinatura da Autoridade Administrativa)

Notifique-se.

(Local), de ____ de ___________________ de 20 __

Anexo VII
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Modelo de Relatório Conclusivo

_____________________________________________
Nome e assinatura da autoridade administrativa

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Anexo V

ÓRGÃO OU ENTIDADE: (identificar o órgão ou entidade)
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: (preencher as datas inicial e final de realização da
TCEsp)

Modelo de Demonstrativo Financeiro de Débito

COMISSÃO ENCARREGADA: (identificar os empregados públicos encarregados
pela TCEsp - nome, cargo e matrícula)

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº ____/____

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE DÉBITO

Valor Original

Após cumprir todas as etapas do processamento da Tomada de Contas
Especial Nº ________, instaurado através da Portaria nº _____, apresentamos o
seguinte relatório:

35

R$

Nota de empenho

1 - Descrição cronológica dos fatos apurados com indicação das normas
infringidas;

Data da Ocorrência
Parcelas Recolhidas

R$

Valor Atualizado

R$

2 - Referência a documentos e instrumentos que respaldaram a conclusão;

Data

3 - Identificação do responsável e precisa quantificação do dano;

Memória de cálculo indicando o fator

4 - Análise conclusiva dos documentos e/ou justificativas do responsável;

de atualização e a sua base legal, se

5 - Recomendação de providências à autoridade administrativa instauradora;

for o caso

6 - Identificação da ação judicial e indicação da fase processual, quando for o caso.
Ex: Considerando todo o exposto na análise e com base na documentação
constante do processo, conclui-se que o dano ao erário apurado foi de R$
(preencher valor), cujo valor atualizado até (preencher data) é de R$ (preencher
valor), sob a responsabilidade do(s) Senhor(es) (responsáveis), em virtude das
seguintes irregularidades: (caracterizar as irregularidades com indicação das
normas legais e regulamentares infringidas).

Anexo VI
Modelo de Qualificação do Responsável
QUALIFICAÇÕES

(Local), ______ de ___________________ de 20 ______
Órgão ou entidade recebedor
CNPJ
Endereço
Telefone
CEP
Bairro
Cidade
Estado
Endereço Eletrônico (e-mail)
Ordenador à época
CPF
Identidade (nº/data/órgão expedidor)
Endereço Residencial
Telefone Residencial/Celular
CEP
Bairro
Cidade
Estado

(

38

)
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Anexo VIII

Anexo X

Modelo de Pronunciamento Autoridade Administrativa

Modelo de Ofício de Remessa dos Autos da TCESP à CGM

ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS FATOS APURADOS
Atesto, para os fins previstos nos termos da Resolução nº 28/2011,
alterada pela Resolução nº 46/2014 - TCE/PR, que tomei conhecimento dos fatos
apurados pela comissão responsável pela TCEsp nº ____, instaurada pela Portaria
nº _____ , e adotarei as medidas necessárias para sanar as deficiências e
irregularidades, quais sejam:

Exmo (a). Sr (a). XXXXXXXXXX
Controlador (a) Geral do Município de Ponta Grossa

N/Ref: Ofício nº ________ /20______

Ponta Grossa, ______ de ______________ de 20____

- (Detalhamento das medidas a serem adotadas)

Assunto: Remessa dos autos da Tomada de Contas Especial nº _______ / 20_____

(Local), ______ de ___________________ de 20 ______

Prezado (a) Senhor (a),
Servimo-nos do presente para remeter a esta Controladoria Geral do Município
os autos da Tomada de Contas Especial nº ___/20___, instaurada em
____/____/____, conforme comunicação feita, através do SEI nº ________ em
____/____/____.

______________________________________________________________
Nome e assinatura da Autoridade Administrativa

Atenciosamente,

Anexo IX
Modelo de Ofício de Remessa de Cópia do Relatório Conclusivo aos
Responsáveis

_____________________________________________________________
(Nome e Assinatura da Autoridade Administrativa)

Sr. (nome do responsável pelo dano)
(cargo/função)
(setor)

Anexo XI
N/Ref: Ofício nº ________ /20______

Ponta Grossa, ______ de ______________ de 20____

Fluxograma de Processos da Tomada de Contas Especial
39

41

Assunto: Relatório Conclusivo
Senhor (nome do responsável pelo dano),
Vimos, por meio deste, remeter-lhe cópia do Relatório Conclusivo, referente à
Tomada de Contas Especial nº ___/20___, instaurada em ____/____/____, bem
como cópia do Pronunciamento da Autoridade Administrativa Instauradora sobre
o relatório em comento, para seu conhecimento, conforme orientação constante
da Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 - TCE/PR.
Atenciosamente,

______________________________________________________________
Nome e assinatura da Autoridade Administrativa

40

42

12

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

D E C R E T O Nº 1 8. 7 7 9, de 17/03/2021

Retifica o Decreto nº 18.553, de 17/02/2021,
conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 13095/2021,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 18.553, de 17 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“NOMEAR, a partir de 19 de fevereiro de 2021, REGINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA,
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, do
Gabinete do Vice Prefeito. ” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de março 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. 7 8 1, de 17/03/2021

Retifica o Decreto nº 18.554, de 17/02/2021,
conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 13095/2021,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 18.554, de 17 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“NOMEAR, a partir de 19 de fevereiro de 2021, CLEUSENI DE FÁTIMA NASCIMENTO,
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 15, do
Gabinete do Vice Prefeito. ” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O N°

1 8. 7 9 6, de 25/03/2021

Dispõe sobre a progressão vertical por maior habilitação
dos profissionais do magistério, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 71, IX da Lei Orgânica Municipal c/c os arts. 46
e 47 da Lei nº. 12.269/2015, considerando o contido no protocolo SEI nº. 72.691/2020,

DECRETA

Art.1º. Ficam promovidos em linha vertical, a partir de 1º de março de 2020, os profissionais do
magistério público municipal, constantes no anexo deste Decreto.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO Nº 18.796/2021
RELAÇÃO DE DOCENTES PARA PROMOÇÃO - PROGRESSÃO DE NÍVEL VERTICAL /
MARÇO/2020
Matrícula

Nome

20259

ADRIANA CURTI MARINS

Emprego

26493

ANDREA GUADALUPE ABREU NEVES

23458

ANDREIA CAMARGO FERREIRA ORTEGA

18406

CARLA ALVES DA SILVA

25727

DILMARIZE FUJITANI CHAGAS DE PAULA

26469

GIORDANA CAPRI LEAL

26185

HELENA GUTOCH GARBOSA

25743

HIARIMA SASSI

25983
18995

JENIFFER ANTUNES MACHADO
JOCELMA
APARECIDA
MENDES
NASCIMENTO

25449

JOCELENE MONTEIRO SCHAFFKA

25462

LAYZE CRISTINNE CORDEIRO

13143

LUCIMARA STAFIN

17036

KARINA SANTOS HAAS

22415

KARINA SANTOS HAAS

18060

MARISTELA SCHUPECHEKI FERREIRA

20651

MARITSA CARLA KWIATKOWSKI

26477

MARISA DO ROCIO BATISTA

25578

MARCIA GLAP

24225
25572

PRISCILA CRISTIANE ROBASZKIEVICZ
SAMANTHA CRISTINA DE OLIVEIRA
MELO

21560

SANDRA BELLO MOREIRA

23213

TACIANE DA CUNHA ROCHA

18664

VALDIRENE DO ROCIO AVILA KAUTK

25771

VANESSA DENCK COLMAN

25950

VANESSA DE FÁTIMA MACHADO

16643

VANESSA RANCK DE PAULA

PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
TRANSITORIO
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
PERMANENTE
PROFESSOR
TRANSITORIO

40HS

-

20HS

-

40HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

20HS

-

20HS

-

40HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

20HS

-

40HS

-

40HS

-

20HS

-

20HS

-

20HS

-

Classe/Nìvel
Atual

Para o
Classe/ Nível

B40P/1

C40P/1

A20P/1

B20P/1

B40P/1

C40P/1

B40P/3

C40P/3

B20P/1

C20P/1

B40P/1

C40P/1

B20P/1

D20P/1

B40P/1

C40P/1

A20P/1

B20P/1

B40P/3

C40P/3

B40P/1

C40P/1

B20P/1

D20P/1

B40P/3

C40P/3

D20TE/20

E20TE/20

B20P/1

C20P/1

A40P/3

B40P/3

B40P/3

C40P/3

B20P/1

C20P/1

B40P/1

C40P/1

B20P/1

C20P/1

B40P/1

C40P/1

B20P/2

C20P/2

B40P/1

C40P/1

B40P/2

C40P/2

B20P/1

C20P/1

A20P/1

B20P/1

D20TE/29

E20TE/29

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 8 0 1, de 29/03/2021

Dispõe sobre o procedimento para identificação, descrição e caracterização de postos de
na Administração Direta e Indireta
Decreto nº 18.796/2021trabalho
Pág. 2/2
do Município de Ponta Grossa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, sob o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, considerado o previsto no Decreto Federal n. 8.373/2014, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI 29354/2020,

DECRETA

Art.1º. Este Decreto disciplina o procedimento para identificação, descrição e caracterização de
postos de trabalho na Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa.
Parágrafo único. Consideram-se postos de trabalhos os lugares nos quais os empregados públicos desenvolvem suas atividades, os quais serão analisados e caracterizados pelo SESMT,
mediante laudo técnico.

Art.2º. A identificação das tarefas de acordo com a função dos postos de trabalho compete aos
Departamentos Administrativos das Secretarias ou equivalentes na Administração Indireta.
§ 1º. A descrição das atividades e caracterização dos postos de trabalho quanto aos adicionais
de insalubres e periculosidades compete aos Engenheiros de Segurança do Trabalho, mediante emissão de laudo técnico.
§ 2º. A Tabela de Caracterização dos Postos de Trabalho será disponibilizada para consulta no
endereço: www.pontagrossa.pr.gov.br/postos-trabalho.
§ 3º. Os Departamentos Administrativos efetuarão a lotação dos empregados sob sua supervisão e comunicarão à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
§ 4º. Em caso de dúvida dos Departamentos Administrativos quanto à lotação do empregado em
um determinado Posto de Trabalho, considerando as atividades laborais específicas, este
deverá consultar o SESMT, a quem cabe orientar a lotação.
Art.3º. As solicitações de transferência de empregado, de novas contratações ou abertura de
concurso, deverão observar as características do Posto de Trabalho, considerando a relação disponibilizada no endereço eletrônico www.rh.pg.pr.gov.br/postos-trabalho, seguindo
o modelo dos anexos I e II deste Decreto.
Parágrafo único. O procedimento de transferência e nova lotação de empregado público é o
seguinte:
I.
Solicitação formulada pelo setor interessado acompanhada do Anexo I;
II.
Secretário da pasta para autorização;
III. SESMT para validação das atividades do posto de trabalho;
IV. medicina do trabalho para a validação da necessidade de exames conforme atividade a ser
desempenhada no posto de trabalho;
V.
Departamento Administrativo para cadastrar a lotação para o mês vigente ou futuro, sempre em sincronia com a data de fechamento da folha, não podendo ocorrer lotações para
meses retroativos.
Art.4º. Cabe ao Secretário da Pasta e ao Diretor do Departamento Administrativo assegurar a
correta lotação dos empregados, observadas as disposições deste Decreto.
Art.5º. O Chefe do Setor que permitir o exercício de atividade em desacordo com o previsto neste
Decreto, responde administrativa e judicialmente pelo prejuízo que der causa em decorrência da desconformidade de lotação.
Art.6º. Quando da abertura de concurso a Secretaria solicitante deverá informar no processo encaminhado ao Setor de Recursos Humanos, o local onde há vagas com o objetivo de
preenchimento pelas novas contratações, bem como indicar:
I.
emprego solicitado;
II.
local do organograma (Secretaria/Departamento);
III. local físico e Posto de Trabalho onde o empregado exercerá suas funções contendo o
número exato de convocações para cada local físico específico, conforme ANEXO II.
Parágrafo único. No edital de concurso constará a seguinte cláusula obrigatoriamente: “cabe ao
empregador Município de Ponta Grossa determinar, a seu critério, novos locais de lotação
do empregado após a contratação decorrente deste concurso público, não se constituindo,
de nenhuma forma, estabilidade no posto ou local de trabalho aqui previsto, o qual pode ser
alterado livremente pela Administração, conforme critérios de oportunidade e conveniência,
dentro dos limites territoriais do Município”.
Art.7º. Todo processo interno solicitando a convocação dos servidores classificados após concurso, deverá observar o ANEXO II.
§ 1º. O Setor de Medicina do Trabalho deverá solicitar os exames conforme local de trabalho
específico do empregado.
§ 2º. No ato da contratação o Diretor do Departamento Administrativo comunicará ao Departamento de Recursos Humanos as atividades do contratado e as características do local de
trabalho, para enquadramento no posto de trabalho.
Art.8º. As insalubridades e periculosidades concedidas por ordem judicial serão mantidas desde
que os empregados permaneçam lotados no posto de trabalho que deu origem à concessão.
Parágrafo único. As lotações nos postos de trabalho decorrente de ordem judicial serão comunicadas pela PGM ao Departamento Administrativo respectivo, que informará ao Departamento de Recursos Humanos, para lotação.
Art.9º. A lotação nos postos de trabalho não gera direito de permanência em favor do empregado,
substitui pela
todas Administração
as antigas atribuições
de aadicional
insalubridade
a qual pode ser alterada
visando
melhor de
distribuição
do epessoal e
periculosidades
otimização do serviço
público. anteriormente concedidas.
Art.10. A partir da
vigência
deste
Decreto
o
sistema
de
lotação
por
postos
de
trabalho
Art. 11.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº. substitui
todas as antigas atribuições
16.617/2019.de adicional de insalubridade e periculosidades anteriormente
concedidas.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de março de 2021.
Art.11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº. 16.617/2019.
PROCURADORIA GERAL DOELIZABETH
MUNICÍPIO,
em 29SCHMIDT
de março de 2021.
SILVEIRA
Municipal
ELIZABETH Prefeita
SILVEIRA
SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO
SCHEMIM
DADAMATTA
GUSTAVO
SCHEMIM
MATTA
Procurador
Geral
Município
Procurador
Geral
do do
Município

ANEXOS DO DECRETO Nº 18.801/2021
ANEXO I
TRANSFERÊNCIAS

Matrícula

Nome do

Local Atual

Posto Atual de

Novo Local

Novo Posto de

Servidor

de lotação

lotação

de lotação

lotação

ANEXO II
CONCURSOS PÚBLICOS
Cargo
solicitado

Quantidade

Local a ser

Local Físico a

Posto de trabalho

lotado

ser lotado

a ser lotado

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 1 8. 8 0 2, de 29/03/2021

Altera o Decreto nº. 6.652, de 07 de janeiro
de 2013.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto na alínea `a`, do inciso VIII, do artigo 71 e 104 da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 4.146/1988, tendo em vista o contido no protocolado SEI 78221/2020,

R EDecreto
S Onº 18801/2021
L V E - 3/4

Art.1º. O Decreto nº 6.652, de 07 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º. ...
...

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021
§ 4º.

Os empregados cedidos com ônus para o Município deverão exercer exclusivamente as atribuições de seus respectivos empregos, vedado o desvio de função,
cuja responsabilidade pela fiscalização incumbe em primeiro lugar ao ente requisitante da cessão e, de forma complementar, ao Município, através da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos. (AC)
§ 5º.
Os empregados cedidos sem ônus para o Município exercerão as atividades
inerentes aos cargos em comissão ocupados nos entes da Federação. (AC)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de março 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. 8 0 7, de 30/03/2021

Transfere emprego público do Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018; e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº
04593/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica transferido, a partir de 1º de fevereiro de 2021, do Quadro de Pessoal da Fundação
Municipal de Saúde de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, o seguinte emprego público:

N. de vagas
01

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal de Nível Médio

Denominação
Agente Administrativo Plantonista

C.H.D.
08

Nível
13

Art.2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 1º
de fevereiro de 2021, a servidora Morgana Alexandra Ferreira Horochoski, matrícula nº.
201.443, Agente Administrativo Plantonista, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 8. 8 0 8,

de

30/03/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 20685/2021,

RESOLVE

Art.1°. Dar ingresso a servidora FRANCILENE TORRES NUNES, matrícula 24.445, a partir do
dia 17 de março de 2021, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude
de aprovação no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na Secretaria Municipal de
Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 1 8. 8 0 9,

de

30/03/2021

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 21367/2021,

RESOLVE

Art.1°. Dar ingresso a servidora MICHELE LEMES DA LUZ, matrícula 23.805, a partir do dia 18 de
março de 2021, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação
no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março 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. 8 1 9, de 02/04/2021

Retifica o Decreto nº 18.403, de 04/02/2021,
conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 09542/2021,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 18.403, de 04 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“NOMEAR, a partir de 10 de fevereiro de 2021, EDNA MARIA VIONCEK, para exercer o
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC14, do Gabinete da
Prefeita.” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2021.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DIVERSOS
Razões Veto lei n. 13.917
Of. n. 285/2021 – GP

Em 05 de abril de 2021.

Senhor Presidente:
				
Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n.
13.917 apensa ao ofício n. 073/2021 DPL, recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do
§ 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada inconstitucional e
contrária ao interesse público.
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A Lei n. 13.917 ora vetada alterou o art. 6º da Lei n.
12.407/2016, que dispõe sobre o serviço público de limpeza urbana do Município de Ponta Grossa.
				
A redação original do art. 6º da Lei n. 12.407/2016 dispõe:
“Art. 6º Considerando que a concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos foi autorizada através da Lei Municipal nº 9.371 de 14/01/2008, o Poder Público, caso não
instaure novo certame licitatório ou assuma diretamente a prestação dos serviços, deverá promover unilateralmente a alteração necessária no contrato de concessão que estiver em vigência para
adequação técnica aos objetivos da Lei Federal nº 12.305 e da presente Lei, especialmente para
implementação dos serviços de tratamento de resíduos sólidos urbanos.
Parágrafo único. A imposição de novo encargo na concessão vigente buscando a implementação
dos serviços de tratamento de resíduos sólidos urbanos, deverá ser precedida do devido processo
administrativo, com possibilidade de prorrogação do prazo de vigência contratual nos limites da
legislação federal, para fins de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato e da
modicidade da taxa e/ou tarifa do serviço público.”
				
Ocorre que a faculdade prevista no caput já foi exercida e
o município alterou o contrato de prestação de serviço de limpeza urbana para incluir a obrigação
da concessionária de construir uma usina de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ao preço
de mais de nove milhões de reais, ou seja, o previsto no artigo 6º já foi cumprido e não pode ser
alterado nem do ponto de vista jurídico (nova redação do caput), nem do fático (desfazimento da
usina para adoção novo modelo proposto na lei ora vetada).
				
Sobre o tema, veja-se a manifestação do Departamento
de Saneamento Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
“Após a proposta de sanção do projeto de lei 016/2020, dos nobres ex-vereadores, acima citados,
e que deu origem a lei número 13.917, fatos novos surgiram, hoje o município conta com a usina geradora de energia elétrica, a qual vai absorver em torno de 30 toneladas dias de resíduos
orgânicos gerados pelo município, montante esse que deixará de ir para o aterro sanitário, diminuído assim, os valores pagos a contratada responsável pela coleta e destinação final dos RSU's
(Resíduos Sólidos Urbanos) gerados em nossa Cidade, proporcionando com isso, economia aos
cofres públicos.
Outro fator que merece ser considerado, é que a energia que irá ser gerada pela Usina, alimentará
vários Próprios municipais diminuindo assim, os valores pagos pelo consumo de energia à concessionária COPEL- Companhia Paranaense de Energia Elétrica.
Registre-se ainda, que se trata de uma Usina Pública e que estará à disposição a todos os moradores de nossa Cidade.”
					
Assim, a usina de produção de energia elétrica é o meio escolhido para a redução dos resíduos sólidos urbanos exatamente com fundamento
no artigo 6º, o qual, se deixar de existir, compromete todo o contrato vigente e todo o investimento
da empresa que o fez dentro da boa-fé, logo, se o Município modificar o modelo contratual neste
momento deverá, no mínimo, indenizar o investimento, o que, por certo, não é razoável.
					
Veja-se o texto de lei vetado:
"Art. 6° - Considerando que a concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos foi autorizada através da Lei Municipal n° 9.371, de 14/01/2008, caso o Poder Executivo
Municipal opte, durante a vigência do contrato, por outro sistema de destinação final dos resíduos
coletados, este item do contrato vigente será cancelado e o novo sistema de destinação será
objeto de novo certame licitatório. (NR)
Parágrafo único - ...”
					
A nova redação do artigo 6º atinge diretamente o direito adquirido do concessionário de continuar a prestação do serviço no modelo da
redação anterior, gerando uma imensa controvérsia jurídica que não vem em favor do serviço
público, posto que ele está sendo prestado regularmente e com base na lei aprovada em 2016.
					
O artigo 6º, na forma aprovada em 2016, é
daquelas regras materiais que não admitem modificação posterior porque o estado do contrato de
prestação de serviço já foi a ela adequado como ato jurídico perfeito e não pode mais ser desmanchado no curso da vigência do contrato, como pretende fazer a lei vetada.
					
A Constituição Federal e, de forma oblíqua a
Constituição do Estado, consagram o ato jurídico perfeito e o direito adquirido:
“Art. 5º. ...
...
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
					
Senhores Vereadores, quando o contrato
de prestação de serviço de limpeza urbana foi alterado para incluir o dever da concessionária de
edificar uma usina de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ao custo de mais de nove milhões,
com o consentimento da Câmara Municipal e do Poder Executivo, operou-se, para o contrato, o
ato jurídico perfeito e, para a concessionária, o direito adquirido à prestação do serviço. Não é
mais cabível exigir-se o desfazimento do contrato e da usina que já está concluída ou em fase e
conclusão, com realização de novo certame licitatório neste quadrante do tempo.
					
Se a prestação do serviço de destinação
final de resíduos sólidos urbanos tivesse que ocorrer mediante nova licitação, desde logo, em
2016, a Câmara deveria ter incluído o art. 6º com a redação agora proposta. Neste momento tal é
impossível do ponto de vista material e constitucional.
Sendo assim, a fim de preservar a estabilidade do contrato de prestação de serviços de limpeza urbana e destinação final de resíduos,
evitando uma desgastante demanda judicial que, face ao exposto, parece ser infrutífera, visando,
ainda, homenagear o princípio constitucional do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, bem
como assegurar a manutenção do melhor interesse público que atualmente está sendo atendido
pelo modelo contratual vigente com base na lei de 2016, solicito aos Nobres Vereadores a manutenção do presente Veto à Lei n. 13.917.
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de
consideração e apreço.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta
______________________________________________________________________________
Razões Veto Lei 13.918
Of. n. 286/2021 – GP
Em 05 de abril de 2021.
Senhor Presidente:
					
Comunico a Vossa Excelência que a Lei
Municipal n. 13.918 apensa ao ofício n. 077/2021 DPL, recebeu VETO PARCIAL deste Poder
Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada legal e inconstitucional pelo motivos a seguir expressos.
					
O artigo 4º da Lei n. 13.918 afronta o disposto no artigo 54, IV da LOM, o qual encontra dispositivo correlato na Constituição do Estado do
Paraná, no art. 66, IV:A redação original do art. 6º da Lei n. 12.407/2016 dispõe:
“Art. 54 Ressalvado o disposto nesta Lei Orgânica, são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal
as leis que disponham sobre:
...
IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais, órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo;”
					
O texto vetado é o seguinte:
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“Art. 4° - Os animais, objetos desta Lei, deverão ser noticiados à Guarda Municipal que providenciará o encaminhamento para a adoção responsável.
Parágrafo único - Se comprovado que, por desídia, alguém deixar de cumprir o determinado no
caput do art. 4°, também responderá pelas penalidades contidas na presente Lei, independentemente de outras cominações administrativas, cíveis e penais.”
					
O texto vetado atribui à Guarda Municipal o
encaminhamento dos animais para adoção, entretanto, essa competência já está definida em favor
da Coordenadoria de Zoonoses, da Fundação Municipal de Saúde - FMS.
					
Além disso, a Guarda Municipal não possui
qualquer estrutura material ou de pessoal para a execução do encargo de "encaminhamento dos
animais para adoção", o que cabe, como dito, à FMS.
					
Sendo assim, solicito aos nobres Senhores
Vereadores a manutenção do presente Veto Parcial.
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de
consideração e apreço.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta
______________________________________________________________________________

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de abril de 2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
10326/2021,

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
fica alterado a partir do dia 30/03/2021, o valor referente ao item/ lote 1, constante no anexo I, do
instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:
Lote Item Unidade
Descrição
Marca/Espec.
Valor Unit. R$
Leite Tipo B refrigerado, pasteuriLACTOBOM
SIF
1
1
PCT
zado e homogeneizado com 3%
R$ 3,45
2622 CFE EDITAL
de gordura embalagem de 1 litro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 006/2021

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 14/04/2021 (Quatorze de abril
de 2021), 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.
Amanda Cristina Rangel Reis
Técnico em Enfermagem
7 afrodescendente
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 abril de 2021, 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, 06 de abril de 2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SMMA
SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL

A empresa PRINCESA dos CAMPOS COMÉRCIO de GÁS LTDA, inscrita no CNPJ nº
27.549.739/0001-03, torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa o Licenciamento Ambiental Simplificada, para a atividade de Comércio Varejista de Gás Liquefeito
de Petróleo, com validade até 06/04/2023, sito à Rua Afonso Celso, 454, Uvaranas, 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
SEGUNDO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2020Pregão nº 23/2020

______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 103/2021 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RP COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Coletiva+Trabalho em Altura, para Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 4.120,40 (quatro mil, cento e vinte reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 5/2021
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 010/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Comissão Técnica Permanente de Licitações

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
15540/2021,

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021

CONVOCA

o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego de Assistente de Administração I, a comparecer até o dia 14/04/2021 (Quatorze de abril de
2021), 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.
Leandro Lemes de Oliveira
Assistente de Administração I
50
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de abril de 2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 011/2021

PREGÃO REALIZADO EM 30/03/2021
Nº
01

CONVOCA

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de abril de 2021.
MAURICIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 012/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
15411/2021,

CONVOCA

o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego de Motorista Plantonista, a comparecer até o dia 14/04/2021 (Quatorze de abril de 2021), 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.
Ergian Rodrigo Gonçalves
Motorista Plantonista
34

DATA DAS ANÁLISES
06/04/2021

1ª AVALIAÇÃO DE AMOSTRA
ITEM

01

03

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
08428/2021,
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o emprego de Assistente de Administração I, a comparecer até o dia 14/04/2021 (Quatorze de abril de
2021), 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.
Larissa Lopes
Assistente de Administração I
51

EMPRESAS PARTICIPANTES
TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA

05

08

TERMO DE REFERÊNCIA

Fita adesiva crepada para uso hospitalar em autoclaves,
branca. Com boa adesão, confeccionada em papel
crepado a base de celulose, recebendo em uma das faces
massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco
e resinas e em outra face uma fina camada
impermeabilizante de resina acrílica. Apresenta listas
diagonais contínuas indicadoras com tinta termo reativa,
resistente a alta temperatura. Tamanho 19 mm de largura.
Rolo de 30 metros. Embalagem individua
Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon,
largura 100 mm, rolo 10 metros com adesivo acrílico
hipoalergênico. Cor: branca.

Fita adesiva, microporosa, não tecido de viscose rayon,
largura 25 mm, rolo 10 metros com adesivo acrílico
hipoalergênico. Cor: branca.

Esparadrapo impermeável medindo 2,5 cm largura e 4,5
metros de comprimento. Composto de tecido 100%
algodão com tratamento especial para proporcionar
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à
base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve
possuir excelente adesividade, fixação, flexibilidade,
resistência e impermeabilidade. Com bordas serrilhadas
para favorecer e orientar o corte em linha reta, sem o uso
de instrumentos cortantes. Embalagem em carretel
plástico com capa.

Responsável pela Análise – Portaria 20.072 de 21/10/2020
.
Membro da Comissão Técnica Permanente de Licitações:

EMPRESA

MARCA/
MODELO

TORRE
FORTE

MASTERFIX

TORRE
FORTE

MISSNER

TORRE
FORTE

MISSNER

TORRE
FORTE

MISSNER

STATUS
MARCA PRE
APROVADA E
JÁ UTILIZADA
EM PREGÕES
ANTERIORES E
SEM QUEIXA
TÉCNICA ATÉ A
PRESENTE
DATA
MARCA PRE
APROVADA E
JÁ UTILIZADA
EM PREGÕES
ANTERIORES E
SEM QUEIXA
TÉCNICA ATÉ A
PRESENTE
DATA
MARCA PRE
APROVADA E
JÁ UTILIZADA
EM PREGÕES
ANTERIORES E
SEM QUEIXA
TÉCNICA ATÉ A
PRESENTE
DATA
MARCA PRE
APROVADA E
JÁ UTILIZADA
EM PREGÕES
ANTERIORES E
SEM QUEIXA
TÉCNICA ATÉ A
PRESENTE
DATA

MOTIVO

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE SUCONCESSÃO Nº
09/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PONTA GROSSA E LANCHES E SORVETES NOVA RUSSIA LTDA-ME.

SUBCONCEDENTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
SUNCONCESSIONÁRIA: LANCHES E SORVETES NOVA RUSSIA LTDA-ME.
CNPJ 07.793.248/0001-04
Segundo aditivo ao contrato Nº 09/2016, que tem por objeto a Subconcessão de uso das dependências do terminal central de transporte coletivo urbano para exploração econômica de dois
espaços físicos, para instalação de lanchonete, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de Licitação sob modalidade Pregão, na forma presencial
nº09/2016, devidamente homologada Subconcedente, conforme consta do protocolo municipal
nº1190404/2016. O presente Termo é elaborado em conformidade ao contido nas especificações
do protocolo SEI número 07541/2021, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em reduzir o valor mensal do objeto em 50% (cinquenta por cento), aludido na cláusula segunda do instrumento originário, enquanto persistir a
situação de calamidade pública.
CLÁUSULA SEGUNDA: Lote 1 R$ 6.954,32 (seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), Lote 2 R$ 7.010,86 ( sete mil e dez reais e oitenta e seis centavos), totalizando
R$ 13.965,18 ( treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)
Parágrafo
único:
Dotação
orçamentária:
27.001.08.122.0010.2320.
CódigoReduzido17-3.90.39.00.00
Fonte 046.
CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula primeira, Parágrafo Primeiro do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 09 de
junho de 2021 à 08 de junho de 2022.
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
______________________________________________________________________________

FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1ª ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 005/2021
SEI Nº 75477/2020

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, através da Pregoeira nomeada pela Portaria 20143/2020,
torna público, ADENDO ao Pregão 005/2021, AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS, em virtude de solicitação de esclarecimentos encaminhada através da
página da BLLcompras.com.
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
Considerar:
ITEM UND
DESCRIÇÃO
QUANT. UNIT. R$ TOTAL R$
AR CONDICIONADO SPLIT HW DIGITAL, MONOFÁSICO, QUENTE E FRIO, GAS R410A,
24000 BTUS, RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO APROXIMADOS DE 2130w, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 3,30 X/X, VAZÃO DE
1026M³, FREQUÊNCIA 60 Hz, TENSÃO 220
V, CONSUMO MÉDIO DE 44,7 KWSH/MÊS,
01
UND
18
4.398,43 79.171,74
GARANTIA DE 12 MESES DO APARELHO E
GARANTIA DO COMPRESSOR 120 MESES
– INSTALADO, NO LOCAL DE ENTREGA,
CONFORME INDICADO NA AUTORIZAÇÃO
DE EXECUÇÃO. (TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA)
(...)
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
Considerar:
4.1 O prazo de entrega dos bens é de no máximo 10 dias para todos os itens, contados do
recebimento do empenho e Autorização de Entrega, e a entrega poderá ser solicitada nos seguintes endereços:
LOCAL
ENDEREÇO
SEDE ADMINISTRATIVA / ALMOXARIFADO Rua Joaquim Nabuco, 59 - Centro
CRAS CARÁ-CARÁ
Rua Medeiros de Albuquerque, 276 - Oficinas
Av. Ana Rita esquina c/ José Azevedo de Macedo
CRAS CEL. CLÁUDIO
Coronel Cláudio
CRAS JARDIM CARVALHO
Rua: Gov. Bento Munhoz da Rocha, s/nº Vila Nadal
Largo Deputado Edmar Luís Costa, s/nº- Jardim
CRAS JARDIM PARAISO
Paraíso
Rua: General Rondon, Frente ao nº 120 Nova RúsCRAS NOVA RUSSIA
sia
Rua: Abílio Ramos, Frente ao nº 05 – Jardim SaCRAS SABARÁ
bará
CRAS SANTA LUZIA
Av. Congonhas, 779 – Santa Luzia
CRAS 31 DE MARÇO
Rua: Washington Luiz, 794 – Núcleo 31 de Março
Rua: Centenário do Sul, ao lado do nº 999 - Vila
CRAS VILA ISABEL
Isabel
CRAS VILA XV
Rua: Pedro Blageski, Frente ao nº 05 – Vila Estrela
PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ
Av. Monteiro Lobato, s/n, Jardim Carvalho
CECON NOVA RUSSIA
Praça Getúlio Vargas s/nº – Nova Rússia
CREAS I
Rua Dr. Colares, 320 Ed. Ouro Preto Centro
Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 21 Jd. CarCREAS II
valho
CENTRO POP
Rua Tobias Monteiro, 74 Centro
ABRIGO DE ADOLESCENTES
Rua Siqueira Campos, s/n Uvaranas
ACOLHIMENTO FAMILIAR
Rua Luiz Copla, s/n Jd. Carvalho
RESTAURANTE POPULAR
Rua Ermelino de Laão 1125
CENTRO ESPORTIVO PARA PESSOAS
Rua Ermelino de Leão 534
COM DEFICIÊNCIA
CONSELHO TUTELAR
Praça Marechal Floriano Peixoto 26
(...)
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Em vista das alterações acima altera-se a data da realização do pregão, conforme abaixo:
CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES: até as 10 horas do dia 22 de abril de 2021;
ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 10 horas e 30 minutos do dia 22 de abril de 2021.
Demais Informações contatar a Supervisão de Compras e Licitações, Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 10 às 15 horas, ou pelos telefones (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal
2382. A íntegra do Edital, anexos, esclarecimentos, demais informações, bem como este adendo
consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com
Ponta Grossa, 06 de abril de 2021
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
______________________________________________________________________________

FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE INCLUSÃO DE ADENDO EM EDITAL
Pregão, na Forma Eletrônica 005/2021

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que nesta
data foi incluído adendo modificador ao edital do pregão eletrônico 005/2021 – AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.
Em vista da alteração no edital altera-se a data de realização do pregão, conforme segue:
CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES: até as 10 horas do dia 22 de abril de 2021;
ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 10 horas e 30 minutos do dia 22 de abril de 2021.
Informações através da Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 –
Centro, no horário das 10 às 15 horas, ou pelos telefones (042) 99900-0974 – 3220-1065 – Ramal
2382. Inteiro teor do Edital, anexos e adendo encontram-se disponíveis nas páginas: pontagrossa.
pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com. Pregoeira: Eliane de Freitas.
Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
Presidente
______________________________________________________________________________

FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE CANCELAMENTO
Ata de Registro de Preços 031/2020 / Pregão Eletrônico 006/2020

ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
BENEFICIÁRIO DA ATA: LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI – CNPJ 11.102.277/0001-41
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
O cancelamento da ata de registro de preços tem por base decisão amparada no parecer
jurídico 0618/2021, da Procuradoria Geral do Município de Ponta Grossa, constante do processo
administrativo SEI8157/2021.
Ponta Grossa 06 de abril de 2021
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
Presidente

PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais de
expediente e escritório, para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme
quantidades e especificações constantes neste edital e seus anexos.
Tipo: Menor Preço por item.
Resultado:

JVL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ
40.497.922/0001-70
Item
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

Descrição do Produto
Grampo para grampeador, material metal,
tratamento superficial niquelado tamanho 26/6.
Caixa com 5000 unidades.
Almofada para carimbo com tampa nº 2 cor
azul
Apontador de lápis, material plástico, 01 furo,
com depósito, lâmina de aço temperado,
retangular.
Arquivo morto de papelão reciclado
350x135x240mm
Bobina para calculador 57mmx30m 1 via
branca
Bobina para calculadora 76mmx30m 1 via
branca
Borracha apagadora escrita, material borracha,
nº 40, cor branca, tipo macia, características
adicionais não borre e nem danifique o papel,
aplicação para lápis.
Clips para papéis, em aço niquelado, tamanho
nº 2/0 galvanizado, acondicionado em caixa
com 500 gramas.
Clips para papéis, em aço niquelado, tamanho
nº 8/0 galvanizado, acondicionado em caixa
com 500 gramas.
Calculadora de mesa 8 dígitos funciona com
pilha AA e célula solar
Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de
latão e esfera de tungstênio, cor azul, 1 mm.
Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de
latão e esfera de tungstênio, cor preta, 1 mm.
Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de
latão e esfera de tungstênio, cor vermelha, 1
mm.

Unid.

Qua
nt.

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

cx

15

5,23

78,45

pç

10

7,11

71,10

pç

30

2,07

62,10

pç

100

4,95

495,00

pç

50

1,69

84,50

pç

50

2,69

134,50

pç

70

0,38

26,60

pç

50

11,95

597,50

cx

20

11,95

239,00

pç

5

29,76

148,80

pç

200

0,81

162,00

pç

100

0,90

90,00

pç

50

0,83

41,50
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14
15
16
17

18

19

20

21
22

Cola bastão tubo, material plástico, aplicação
papel, secagem instantânea, não tóxica, com
certificação inmetro, bastão com 10 g.
Cola Branca, liquida. Frasco 90 gramas,
secagem rápida, não tóxica.
Corretivo líquido frasco 18 ml, base água,
secagem rápida, atóxico
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
amarela, características adicionais: traço 4
mm, filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
azul, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
laranja, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
rosa, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
verde, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Elástico látex nº 18 cor amarela – 1 quilo
validade mínima de 11 meses
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pç

30

3,22

96,60

pç

20

1,62

32,40

pç

30

2,74

82,20

pç

100

2,44

244,00

pç

50

2,50

125,00

pç

50

2,02

101,00

pç

50

2,02

101,00

pç

50

2,02

101,00

13.303/16, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em
Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para registro de preços para
da PROLAR, conforme quantidades e especificações constantes neste edital e seus anexos.
Tipo: Menor Preço por item.

JVL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ
40.497.922/0001-70

24,80

198,40

23

pç

100

0,30

30,00

24

Envelope papel kraft, 80 g, tipo saco natural,
tamanho aproximado 200 x 280 mm, cor parda.

pç

100

0,23

23,00

Envelope ofício branco 114x229mm – 75 g

pç

50

0,16

8,00

pç

30

1,93

57,90

27

processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 31 da Lei

Resultado:

8

Extrator de grampos, tipo espátula, fabricado
em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado,
tamanho 150x20mm
Fita adesiva 12 mm x 30 m, material
polipropileno, cor transparente, largo.

e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no

aquisição eventual de materiais de expediente e escritório, para atender as necessidades administrativas

pct

26

A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com as Leis 13.303/16

epígrafe:

Envelope papel kraft, 80 g, tipo saco natural,
tamanho aproximado 240 x 340 mm, cor parda.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Item
1
2
3
4
5

pç

40

1,22

48,80

6

Descrição do Produto
Grampo para grampeador, material metal,
tratamento superficial niquelado tamanho 26/6.
Caixa com 5000 unidades.
Almofada para carimbo com tampa nº 2 cor
azul
Apontador de lápis, material plástico, 01 furo,
com depósito, lâmina de aço temperado,
retangular.
Arquivo morto de papelão reciclado
350x135x240mm
Bobina para calculador 57mmx30m 1 via
branca
Bobina para calculadora 76mmx30m 1 via
branca
Borracha apagadora escrita, material borracha,
nº 40, cor branca, tipo macia, características
adicionais não borre e nem danifique o papel,
aplicação para lápis.
Clips para papéis, em aço niquelado, tamanho
nº 2/0 galvanizado, acondicionado em caixa
com 500 gramas.
Clips para papéis, em aço niquelado, tamanho
nº 8/0 galvanizado, acondicionado em caixa
com 500 gramas.
Calculadora de mesa 8 dígitos funciona com
pilha AA e célula solar
Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de

28

Fita adesiva 12 mm x 30 m, material
polipropileno, cor transparente, pequeno.

pç

10

1,15

11,50

29

Fita adesiva 48mmx30m, dupla face

pç

10

22,79

227,90

30

Fita adesiva 45 mm x 45 m, material
polipropileno, cor transparente.

pç

50

3,95

197,50

31

Grampeador de mesa, para grampos 26/6,
capacidade para grampear 25 folhas.

pç

10

26,97

269,70

32

Grampo trilho plástico 80 mm para 200 fls.
pacote com 50

pç

100

8,75

875,00

33

Lápis grafite, corpo em madeira, carga nº 2 hb,
formato redondo.

pç

50

0,42

21,00

10

34

Lixeira para escritório sem tampa com medida
aproximadas de 29 cm x 23 cm aprox.

pç

20

18,37

367,40

11

35

Umedecedor de dedos (molha dedo) com
suporte plástico descartável, contendo 12 g,
não tóxico, tipo creme, composto de ácido
graxo, glicois, corante alimentício e essência
aromática, próprio para uso e manuseio de
papel ou dinheiro.

pç

20

2,80

56,00

Mouse Pad em tecido preto 220x180mm

pç

10

7,67

76,70

pç

10

27,42

274,20

pç

50

3,20

160,00

pç

100

1,89

189,00

pç

50

2,22

111,00

pç

50

4,62

231,00

pç

30

5,36

160,80

pç

50

2,37

118,50

pç

20

12,20

244,00

pç

300

0,36

108,00

pç

50

1,75

87,50

pç

100

13,66

1.366,00

cx

50

169,10

8.455,00

23

Envelope papel kraft, 80 g, tipo saco natural,
tamanho aproximado 240 x 340 mm, cor parda.

pç

40

3,19

127,60

24
25

36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47

48

49
50
51
52
53

Pasta catálogo capa preta com 50 sacos
plásticos 4 furos pp. tamanho ofício, com 4
parafusos de metal, com visor transparente
Pasta plastificada de papelão com aba e
elástico, tamanho ofício, diversas cores,
235x325
Pasta plástica cristal em L, pp 0,15,tamanho
ofício, incolor 235x325
Pasta plástica em polipropileno, com grampo
trilho, tamanho ofício, diversas cores,
transparente 245x340 mm
Pasta com elástico (aba e elástico)
polipropileno 235x350mm, tamanho oficio,
diversas cores
Pasta Polionda com Elástico 380x276x40mm,
tamanho ofício, diversas cores, fechamento
com elástico
Régua, em acrílico usinado, medindo 30 cm,
transparente, graduação em centímetro,
subdivisão em milímetros, espessura 3 mm.
Tesoura de 20 a 21 cm de comprimento,
lâmina em aço inox, cabo em polipropileno.
Saco plástico, formato A4 c/4 furos
Pasta suspensa, cor parda, tamanho ofício
240x360 mm, haste de metal, ponteira em
polipropileno, com prendedor interno de
grampo.
Pasta registradora A-Z formato Oficio em
papelão, confeccionada em cartão resistente
(espessura mínima de 2,0 mm), cor
predominante preta.
Papel sulfite, material celulose vegetal, cor
branca, formato a4, pacotes com 500 folhas,
caixa com 10 pacotes.
Fita crepe cor branca, ótima adesão, largura de
18 mm x comprimento de 50 m.
Pincel atômico, tipo marcador permanente, cor
azul, confeccionado material plástico,
descartável.
Pincel atômico, tipo marcador permanente, cor
vermelha, confeccionado material plástico,
descartável.
Carregador de pilha recarregável para 2 pilhas
recarregáveis tamanho AA e AAA.

14
15
16
17

19

20

21
22

pç

30

3,44

103,20

pç

30

3,44

103,20

pç

2

55,68

111,36

CNPJ 38.017.029/0001-59
Valor
Unid

Quant

Unitário
(R$)

43

13

18

17.533,41

Prancheta em MDF, tamanho ofício com prendedor
metálico
TOTAL

9

12

TOTAL

Descrição do Produto

8

Qua
nt.

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

cx

15

5,23

78,45

pç

10

7,11

71,10

pç

30

2,07

62,10

pç

100

4,95

495,00

pç

50

1,69

84,50

pç

50

2,69

134,50

pç

70

0,38

26,60

pç

50

11,95

597,50

cx

20

11,95

239,00

pç

5

29,76

148,80

pç

200

0,81

162,00

pç

100

0,90

90,00

pç

50

0,83

41,50

pç

30

3,22

96,60

pç

20

1,62

32,40

pç

30

2,74

82,20

pç

100

2,44

244,00

pç

50

2,50

125,00

pç

50

2,02

101,00

pç

50

2,02

101,00

pç

50

2,02

101,00

pct

8

24,80

198,40

pç

100

0,30

30,00

Envelope papel kraft, 80 g, tipo saco natural,
tamanho aproximado 200 x 280 mm, cor parda.

pç

100

0,23

23,00

Envelope ofício branco 114x229mm – 75 g

pç

50

0,16

8,00

pç

30

1,93

57,90

pç

40

1,22

48,80

latão e esfera de tungstênio, cor azul, 1 mm.

MERIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO – ME
Item

7

Unid.

pç

20

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Pregoeira: Luciana Aparecida Migdalski
Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR

4,91

Valor Total
(R$)
98,20
98,20

26
27

Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de
latão e esfera de tungstênio, cor preta, 1 mm.
Caneta esferográfica, corpo plástico cristal
transparente, formato hexagonal, orifício
lateral, tampa antiasfixiante, 01 carga, ponta de
latão e esfera de tungstênio, cor vermelha, 1
mm.
Cola bastão tubo, material plástico, aplicação
papel, secagem instantânea, não tóxica, com
certificação inmetro, bastão com 10 g.
Cola Branca, liquida. Frasco 90 gramas,
secagem rápida, não tóxica.
Corretivo líquido frasco 18 ml, base água,
secagem rápida, atóxico
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
amarela, características adicionais: traço 4
mm, filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
azul, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
laranja, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
rosa, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Caneta marca-texto, material plástico, tipo
ponta chanfrada/polietileno, cor fluorescente
verde, características adicionais: traço 4 mm,
filtro poliéster, base d´água.
Elástico látex nº 18 cor amarela – 1 quilo
validade mínima de 11 meses

Extrator de grampos, tipo espátula, fabricado
em chapa de aço fina fria sae 1020 zincado,
tamanho 150x20mm
Fita adesiva 12 mm x 30 m, material
polipropileno, cor transparente, largo.

28

Fita adesiva 12 mm x 30 m, material
polipropileno, cor transparente, pequeno.

pç

10

1,15

11,50

29

Fita adesiva 48mmx30m, dupla face

pç

10

22,79

227,90
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30

Fita adesiva 45 mm x 45 m, material
polipropileno, cor transparente.

pç

31

Grampeador de mesa, para grampos 26/6,
capacidade para grampear 25 folhas.

32

Grampo trilho plástico 80 mm para 200 fls.
pacote com 50

33

Lápis grafite, corpo em madeira, carga nº 2 hb,
formato redondo.

34

35

36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47

48

49
50

51
52
53

Lixeira para escritório sem tampa com medida
aproximadas de 29 cm x 23 cm aprox.
Umedecedor de dedos (molha dedo) com
suporte plástico descartável, contendo 12 g,
não tóxico, tipo creme, composto de ácido
graxo, glicois, corante alimentício e essência
aromática, próprio para uso e manuseio de
papel ou dinheiro.
Mouse Pad em tecido preto 220x180mm
Pasta catálogo capa preta com 50 sacos
plásticos 4 furos pp. tamanho ofício, com 4
parafusos de metal, com visor transparente
Pasta plastificada de papelão com aba e
elástico, tamanho ofício, diversas cores,
235x325
Pasta plástica cristal em L, pp 0,15,tamanho
ofício, incolor 235x325
Pasta plástica em polipropileno, com grampo
trilho, tamanho ofício, diversas cores,
transparente 245x340 mm
Pasta com elástico (aba e elástico)
polipropileno 235x350mm, tamanho oficio,
diversas cores
Pasta Polionda com Elástico 380x276x40mm,
tamanho ofício, diversas cores, fechamento
com elástico
Régua, em acrílico usinado, medindo 30 cm,
transparente, graduação em centímetro,
subdivisão em milímetros, espessura 3 mm.
Tesoura de 20 a 21 cm de comprimento,
lâmina em aço inox, cabo em polipropileno.
Saco plástico, formato A4 c/4 furos
Pasta suspensa, cor parda, tamanho ofício
240x360 mm, haste de metal, ponteira em
polipropileno, com prendedor interno de
grampo.
Pasta registradora A-Z formato Oficio em
papelão, confeccionada em cartão resistente
(espessura mínima de 2,0 mm), cor
predominante preta.
Papel sulfite, material celulose vegetal, cor
branca, formato a4, pacotes com 500 folhas,
caixa com 10 pacotes.
Fita crepe cor branca, ótima adesão, largura de
18 mm x comprimento de 50 m.
Pincel atômico, tipo marcador permanente, cor
azul, confeccionado material plástico,
descartável.
Pincel atômico, tipo marcador permanente, cor
vermelha, confeccionado material plástico,
descartável.
Carregador de pilha recarregável para 2 pilhas
recarregáveis tamanho AA e AAA.

3,95

197,50

pç

10

26,97

269,70

Alimentícios para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades e

pç

100

8,75

875,00

especificações constantes neste Edital e seus anexos.

pç

50

0,42

21,00

pç

20

18,37

367,40

pç

20

2,80

56,00

pç

10

7,67

76,70

pç

10

27,42

274,20

pç

50

3,20

160,00

pç

100

1,89

189,00

pç

50

2,22

111,00

pç

50

4,62

231,00

pç

30

5,36

160,80

pç

50

2,37

118,50

JVL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ
Valor
Valor
Quant. Unitário
Total (R$)
(R$)

Item

Descrição do Produto

Unid.

2

ÁGUA SANITÁRIA – composição: hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio e água, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%,
biodegradável, bactericida e germicida, apresentar rótulo
indicando data de validade, embalagem de 2 litros, com
registro ou notificação na ANVISA - apresentar Ficha de
Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de
acordo com NBR 14725.

Unid.

150

6,00

900,00

Fardo

300

10,80

3.240,00

Luva para limpeza – borracha de látex natural, norma nbr Unid.
13393, tamanho médio, com superfície externa antiderrapante.

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, duas dobras, com as

prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca,
alvo gofrado; Dimensões aproximadas: 23x21cm,

pç

20

12,20

244,00

pç

300

0,36

108,00

pç

50

1,75

87,50

12

espessura do papel: 0,10 mm; Embalagem: pacote/fardo
com 1000 folhas. Qualidade do papel: sem sujidade,

homogênea, suave e macio, resistente, com alta absorção,
neutro, de primeira qualidade. Isento de materiais

estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de
materiais plásticos e outros).
17
24

Escova sanitária redonda, plástica, para vaso sanitário,
cabo reto, com suporte.

200

4,59

918,00

Unid.

5

8,67

43,35

Unid.

100

5,93

593,00

Unid.

5

13,00

65,00

Rolo

60

7,84

470,00

Rolo

100

23,29

2.329,00

Unid.

20

45,95

919,00

Unid.

100

15,30

Álcool etílico hidratado 70°,líquido. Embalagem primária:
garrafas plásticas, tampa com lacre individual, com 1,0

litro. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade
27

mínima de 02 anos após a

data de fabricação. Demais parâmetros de produção de

acordo com legislação vigente e específica para o produto.
pç

100

13,66

Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

1.366,00
29

cx

50

169,10

8.455,00

pç

40

3,19

127,60

pç

30

3,44

103,20

pç

30

3,44

103,20

pç

2

55,68

32

111,36
33

CNPJ 38.017.029/0001-59
Valor
Unid

Quant

Unitário
(R$)

Prancheta em MDF, tamanho ofício com prendedor
metálico
TOTAL

Tipo: Menor Preço por item.
Resultado:

seguintes características: Composição do papel e matéria

MERIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO – ME

43

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros

40.497.922/0001-70

17.533,41

Descrição do Produto

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

50

TOTAL

Item

17

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

pç

20

4,91

Valor Total
(R$)

34

98,20
98,20

35

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
MARINÊS KABBAS VIEZZER

Embalagem primária: rolo com 100 unidades. Embalagem
secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Validade
mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente,
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Saco para lixo: sacos plásticos para lixo, confeccionados em
polietileno, não reciclado, na cor preta, com solda contínua,
homogênea e uniforme; com capacidade para 100 litros.
Embalagem primária: rolo com 100 unidades. Embalagem
secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Validade
mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente,
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
álcool etílico hidratado 70°, em gel. Embalagem primária:
garrafas plásticas, com bico dosador, tampa com lacre
individual, com 5,0 litros. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente e específica para o produto. Padrão de
codificação: EAN 13 (código de barras).
Limpador para pisos laminados, solução limpadora, aplicação
limpeza, aspecto físico líquido, capacidade 750 ml.
TOTAL

Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
Diretora Presidente - PROLAR

Rodo de espuma tipo passa cera com estrutura de plástico de
no mínimo 30 cm de base e cabo revestido e rosqueável na
base.
Saco para lixo: sacos plásticos para lixo, confeccionados em
polietileno, não reciclado, na cor preta, com solda contínua,
homogênea e uniforme; com capacidade para 20 litros.

LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP
Item

1

3
4

5

7

8

1.530,00
11.007,75

Descrição do Produto
Açúcar refinado de origem vegetal, constituído basicamente
por sacarose de cana-de-açúcar, com teor de sacarose superior
a 98,5%; aspecto sólido amorfo, cor branca; umidade máxima
de 0,3%; teor máximo de cinzas de 0,2%. Embalagem primária:
pacotes plásticos com 5 kg. Embalagem secundária: fardos
plásticos ou de papel. Validade mínima de 01 ano após a data
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com
a legislação vigente para alimentos e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
Pá coletora lixo, material coletor plástico, cabo 16 cm,
aplicação limpeza.
BALDE, plástico, polietileno de alta densidade (PEAD), alta
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, capacidade
de 10 litros, alça em aço zincado.
Café em pó homogêneo, categoria superior, torrado e moído,
constituídos de grãos tipo 6 COB, ou melhor, com no máximo
10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e/ou
ardidos (PVA) e ausente de grãos-preto-verdes e fermentados,
fornecido em pacotes com 500 g.
COPO PLÁSTICO – descartável confeccionado em resina
termoplástico branca ou translúcida de 1ª qualidade,
capacidade de 180 ml, de acordo com as normas da ABNT
14.865 e 13230 – embalagem com 100 unidades.
COPO PLÁSTICO – descartável confeccionado em resina
termoplástico branca ou translúcida de 1ª qualidade,

CNPJ 38.017.029/0001-59
Unid.

Unid.

Valor
Valor
Quant. Unitário
Total (R$)
(R$)

25

15,90

397,50

Unid.

5

10,45

52,25

Unid.

10

9,80

98,00

Unid.

150

9,99

1.498,50

Pct

200

5,95

1.190,00

Pct

50

4,00

200,00

18

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

9

10

11

13
14
15

16

18

19

20

21

22

23

25
28
30

31

36

capacidade de 50 ml, de acordo com as normas da ABNT
14.865 e 13230 – embalagem com 100 unidades.
Desinfetante líquido: saneante líquido com ação germicida e
bactericida. Composição: tensoativo não iônico, agente
sequestrante, corante, água e essência. Componente ativo:
cloreto de alquil dimetil benzil amônio a 0,2% ou cloreto de
alquil dimetil benzil amônio + cloreto de dicedil dimetil amônio
a 0,4% ou cloreto de benzalcônio a 0,2%. Registro na
ANVISA/MS. Embalagem primária: frascos plásticos de
polietileno de alta densidade com 2,0 litros. Embalagem
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 02 anos
após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de
acordo com a legislação vigente para produtos de limpeza e
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Detergente líquido para louças, biodegradável – tensoativos
aniônicos, agente sequestrante, conservante, espessante,
corante, fragrância e água.
Componente ativo: linear alquil benzeno e sulfonato de sódio.
Registro na ANVISA/MS. Embalagem primária: frascos plásticos
com 500 ml do produto. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente para produtos de limpeza e específica para o
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
ESPONJA – esponja para limpeza, tipo dupla face, à base de
espuma de poliuretano, com agentes bactericidas e, fibra
sintética com abrasivo. Dimensões mínimas: 110x75x15 mm.
Embalagem primária: individual, embalada em plástico
transparente. Embalagem secundária: caixas de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de limpeza e específica para o produto. Padrão
de codificação: EAN 13 (código de barras).
Filtro de Papel para café, tamanho 103, caixa com 30 unidades.
Flanela, material algodão, cor laranja.
Leite integral longa vida, embalagem com 1 litro, caixa com 12
unidades.
Lustra móveis – a base de ceras naturais, com ação de secagem
rápida, com perfume suave, embalagem plástica com bico
dosador, capacidade 200 ml, apresentar registro ou notificação
na ANVISA e Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.
Limpador multiuso – composição: tensoativo não iônico,
atenuador de espuma, sequestrante, solvente, fragrância,
corante, hidrotopo, aditivo, agente de controle de PH e veículo,
frasco de 500ml apresentar registro ou notificação na ANVISA e
Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ,
de acordo com NBR 14725.
PAPEL HIGIÊNICO – papel higiênico de alta qualidade, branco,
neutro, folha simples, picotada e texturizada. Composição:
fibras celulósicas. Embalagem primária: fardos plásticos com
08 rolos de 30 m x 10 cm. Validade mínima de 03 anos após a
data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo
com a legislação vigente para produtos de higiene e específica
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de
barras).
Sabão em pó: Composição: tensoativo aniônico, agentes
tamponantes, coadjuvantes, agente sinergista, corante,
branqueador óptico, enzimas, fragrâncias, água e carga.
Componente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio + lauril
sulfato de sódio ou linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
Com tensoativo biodegradável. Registro na ANVISA/MS.
Embalagem primária: caixas de papelão com 01 kg do produto.
Embalagem secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de limpeza e específica para o produto. Padrão
de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: ACE,
ARIEL, OMO, TIXAN, YPÊ PREMIUM equivalente ou superior.
Pano para limpeza de chão: saco de algodão, composição: saco
branco duplo, 100% algodão, alvejado, pré-amaciado.
Sapólio, sapoleo em pó, composições tensoativas aniônicos,
alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos, paredes e
louças. Características adicionais: biodegradável, aspecto físico
pó.
Vassoura nylon vassoura com cabo para limpeza de pisos
diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas em leque,
macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com
sistema de rosca. Medida aproximada do cabo: 120 cm.
Lã de Aço, Carbono Abrasivo, Limpeza Geral, Pacote com 8
unidades.
Saches para vaso sanitário, desodorizador sanitário com ação
bactericida e germicida.
Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado,
acidez 6,50 a 7,50 ph, teor ativos 10,50 a 11,50 per,
capacidade 5 litros.
Açúcar refinado em sachê, acondicionado em envelope
individual, tipo sache de papel impermeável resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega. Sache com 5 g, caixa com 400 unidades.
Sabão em barra: neutro, glicerinado, à base de ácidos graxos –
mínimo de 58%, coadjuvantes, glicerina, agente
antiredepositante e água. Testado dermatologicamente.
Registro na ANVISA/MS. Embalagem primária: pacotes plásticos
com 01 unidade de 200 g. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente para produtos de limpeza e específica para o
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com as Leis 13.303/16
Unid.

50

5,95

297,50

e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no
processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 31 da Lei
13.303/16, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em
epígrafe:
Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades e
especificações constantes neste Edital e seus anexos.
Tipo: Menor Preço por item.

Unid.

100

1,55

155,00

Resultado:

JVL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ
40.497.922/0001-70

Unid.

100

0,74

Descrição do Produto

Unid.

2

ÁGUA SANITÁRIA – composição: hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio e água, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%,
biodegradável, bactericida e germicida, apresentar rótulo
indicando data de validade, embalagem de 2 litros, com
registro ou notificação na ANVISA - apresentar Ficha de
Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de
acordo com NBR 14725.

Unid.

150

6,00

900,00

Fardo

300

10,80

3.240,00

Luva para limpeza – borracha de látex natural, norma nbr Unid.
13393, tamanho médio, com superfície externa antiderrapante.

200

4,59

918,00

Unid.

5

8,67

43,35

Unid.

100

5,93

593,00

Unid.

5

13,00

65,00

Rolo

60

7,84

470,00

Rolo

100

23,29

2.329,00

Unid.

20

45,95

919,00

Unid.

100

15,30

1.530,00

74,00

Cx
Unid.

50
60

3,75
2,10

187,50
126,00

cx.

50

43,75

2.187,50

Unid.

30

3,05

91,50

Valor
Valor
Quant. Unitário
Total (R$)
(R$)

Item

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, duas dobras, com as

seguintes características: Composição do papel e matéria
prima: 100% celulose virgem, sem perfume; Cor Branca,
alvo gofrado; Dimensões aproximadas: 23x21cm,
12

espessura do papel: 0,10 mm; Embalagem: pacote/fardo
com 1000 folhas. Qualidade do papel: sem sujidade,

homogênea, suave e macio, resistente, com alta absorção,
neutro, de primeira qualidade. Isento de materiais
Unid.

90

2,49

estranhos (partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de

224,10

materiais plásticos e outros).
17
24

Unid.

300

8,45

Escova sanitária redonda, plástica, para vaso sanitário,
cabo reto, com suporte.

Álcool etílico hidratado 70°,líquido. Embalagem primária:

2.535,00
27

garrafas plásticas, tampa com lacre individual, com 1,0

litro. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade
mínima de 02 anos após a

data de fabricação. Demais parâmetros de produção de

acordo com legislação vigente e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
29
Unid.

20

4,95

99,00

32

Unid.

120

3,75

450,00

Unid.

15

4,30

64,50

Unid.

10

7,90

79,00

Unid.

20

1,30

26,00

Unid.

40

1,50

60,00

Unid.

30

17,50

525,00

Cx

5

21,50

107,50

33

34

35

Rodo de espuma tipo passa cera com estrutura de plástico de
no mínimo 30 cm de base e cabo revestido e rosqueável na
base.
Saco para lixo: sacos plásticos para lixo, confeccionados em
polietileno, não reciclado, na cor preta, com solda contínua,
homogênea e uniforme; com capacidade para 20 litros.
Embalagem primária: rolo com 100 unidades. Embalagem
secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Validade
mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente,
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Saco para lixo: sacos plásticos para lixo, confeccionados em
polietileno, não reciclado, na cor preta, com solda contínua,
homogênea e uniforme; com capacidade para 100 litros.
Embalagem primária: rolo com 100 unidades. Embalagem
secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Validade
mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente,
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
álcool etílico hidratado 70°, em gel. Embalagem primária:
garrafas plásticas, com bico dosador, tampa com lacre
individual, com 5,0 litros. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente e específica para o produto. Padrão de
codificação: EAN 13 (código de barras).
Limpador para pisos laminados, solução limpadora, aplicação
limpeza, aspecto físico líquido, capacidade 750 ml.
TOTAL

11.007,75

LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP
Unid.

20

TOTAL

8,30

Item

10.891,35

1

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Pregoeira: Luciana Aparecida Migdalski
3

Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.

CNPJ 38.017.029/0001-59

166,60

MARINÊS KABBAS VIEZZER

4

Diretora Presidente - PROLAR

5

Descrição do Produto
Açúcar refinado de origem vegetal, constituído basicamente
por sacarose de cana-de-açúcar, com teor de sacarose superior
a 98,5%; aspecto sólido amorfo, cor branca; umidade máxima
de 0,3%; teor máximo de cinzas de 0,2%. Embalagem primária:
pacotes plásticos com 5 kg. Embalagem secundária: fardos
plásticos ou de papel. Validade mínima de 01 ano após a data
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com
a legislação vigente para alimentos e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
Pá coletora lixo, material coletor plástico, cabo 16 cm,
aplicação limpeza.
BALDE, plástico, polietileno de alta densidade (PEAD), alta
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, capacidade
de 10 litros, alça em aço zincado.
Café em pó homogêneo, categoria superior, torrado e moído,

Unid.

Valor
Valor
Quant. Unitário
Total (R$)
(R$)

Unid.

25

15,90

397,50

Unid.

5

10,45

52,25

Unid.

10

9,80

98,00

Unid.

150

9,99

1.498,50
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7

8

9

10

11

13
14
15

16

18

19

20

21

22

23

25
28
30

31

36

constituídos de grãos tipo 6 COB, ou melhor, com no máximo
10% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e/ou
ardidos (PVA) e ausente de grãos-preto-verdes e fermentados,
fornecido em pacotes com 500 g.
COPO PLÁSTICO – descartável confeccionado em resina
termoplástico branca ou translúcida de 1ª qualidade,
capacidade de 180 ml, de acordo com as normas da ABNT
14.865 e 13230 – embalagem com 100 unidades.
COPO PLÁSTICO – descartável confeccionado em resina
termoplástico branca ou translúcida de 1ª qualidade,
capacidade de 50 ml, de acordo com as normas da ABNT
14.865 e 13230 – embalagem com 100 unidades.
Desinfetante líquido: saneante líquido com ação germicida e
bactericida. Composição: tensoativo não iônico, agente
sequestrante, corante, água e essência. Componente ativo:
cloreto de alquil dimetil benzil amônio a 0,2% ou cloreto de
alquil dimetil benzil amônio + cloreto de dicedil dimetil amônio
a 0,4% ou cloreto de benzalcônio a 0,2%. Registro na
ANVISA/MS. Embalagem primária: frascos plásticos de
polietileno de alta densidade com 2,0 litros. Embalagem
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 02 anos
após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de
acordo com a legislação vigente para produtos de limpeza e
específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Detergente líquido para louças, biodegradável – tensoativos
aniônicos, agente sequestrante, conservante, espessante,
corante, fragrância e água.
Componente ativo: linear alquil benzeno e sulfonato de sódio.
Registro na ANVISA/MS. Embalagem primária: frascos plásticos
com 500 ml do produto. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente para produtos de limpeza e específica para o
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
ESPONJA – esponja para limpeza, tipo dupla face, à base de
espuma de poliuretano, com agentes bactericidas e, fibra
sintética com abrasivo. Dimensões mínimas: 110x75x15 mm.
Embalagem primária: individual, embalada em plástico
transparente. Embalagem secundária: caixas de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de limpeza e específica para o produto. Padrão
de codificação: EAN 13 (código de barras).
Filtro de Papel para café, tamanho 103, caixa com 30 unidades.
Flanela, material algodão, cor laranja.
Leite integral longa vida, embalagem com 1 litro, caixa com 12
unidades.
Lustra móveis – a base de ceras naturais, com ação de secagem
rápida, com perfume suave, embalagem plástica com bico
dosador, capacidade 200 ml, apresentar registro ou notificação
na ANVISA e Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725.
Limpador multiuso – composição: tensoativo não iônico,
atenuador de espuma, sequestrante, solvente, fragrância,
corante, hidrotopo, aditivo, agente de controle de PH e veículo,
frasco de 500ml apresentar registro ou notificação na ANVISA e

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de suprimentos para impressoras (cartuchos de
tinta/toner e fita nylon) para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades
Pct

200

5,95

1.190,00

e especificações constantes neste Edital e seus anexos.
Tipo: Menor Preço por item.

Pct

50

4,00

200,00

Resultado:

MARIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO – ME
ITEM

Unid.

50

5,95

297,50

DESCRIÇÃO PRODUTO

CNPJ 38.017.029/0001-59
UNID. Quant.

Valor
Unitário
(R$)

Cartucho de toner p/Impressora Lexmark MX 711 Compatível

pç

10

400,00

4.000,00

2

Cartucho de tinta p/impressora HP 3535 color 28

pç

10

160,00

1.600,00

5

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 10 black 69 ml

pç

7

698,90

4.892,30

7

Cartuchos Toner 25,3K Xerox Phaser 3615 – 106R02732

pç

20

519,00

10.380,00

V.L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
Unid.

Unid.

100

100

1,55

0,74

155,00

74,00

Cx
Unid.

50
60

3,75
2,10

187,50
126,00

cx.

50

43,75

2.187,50

Unid.

30

3,05

91,50

Unid.

90

2,49

224,10

Valor
Total

1

TOTAL

ITEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

20.872,30

CNPJ 31.353.803/0001-53
Unidade Quant.

Valor
Valor
Unitário
Total (R$)
(R$)

3

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 magenta 28ml

pç

7

750,00

5.250,00

4

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 cyan 28 ml

pç

7

750,00

5.250,00

6

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 yellow 28 ml

Pç

7

750,00

5.250,00

8

Refil de tinta Epson preto T664120AL (70ml)-Impressora Epson
modelo L355 original

pç

20

68,00

1.360,00

9

Refil de tinta Epson ciano T664220AL (70 ml)-Impressora Epson
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

10

Refil de tinta Epson magenta T664320AL (70 ml) Impressora Epson
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

Refil de tinta Epson amarelo T664420AL (70ml) Impressora Epson
11
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

12 Cartucho de toner p/impressora Xerox 3550x

pç

24

207,80

4.987,20

13 Cartucho de tinta p/impressora HP 3535 color 27

pç

10

128,00

1.280,00

14 Impressora Multifuncional L350 - Epson

Pç

1

1.950,00 1.950,00
TOTAL

27.367,20

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Pregoeira: Luciana Aparecida Migdalski

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ,
de acordo com NBR 14725.
PAPEL HIGIÊNICO – papel higiênico de alta qualidade, branco,
neutro, folha simples, picotada e texturizada. Composição:
fibras celulósicas. Embalagem primária: fardos plásticos com
08 rolos de 30 m x 10 cm. Validade mínima de 03 anos após a
Unid.
data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo
com a legislação vigente para produtos de higiene e específica
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de
barras).
Sabão em pó: Composição: tensoativo aniônico, agentes
tamponantes, coadjuvantes, agente sinergista, corante,
branqueador óptico, enzimas, fragrâncias, água e carga.
Componente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio + lauril
sulfato de sódio ou linear alquil benzeno sulfonato de sódio.
Com tensoativo biodegradável. Registro na ANVISA/MS.
Embalagem primária: caixas de papelão com 01 kg do produto.
Unid.
Embalagem secundária: fardos plásticos ou caixas de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de limpeza e específica para o produto. Padrão
de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: ACE,
ARIEL, OMO, TIXAN, YPÊ PREMIUM equivalente ou superior.
Pano para limpeza de chão: saco de algodão, composição: saco
branco duplo, 100% algodão, alvejado, pré-amaciado.
Sapólio, sapoleo em pó, composições tensoativas aniônicos,
alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos, paredes e
louças. Características adicionais: biodegradável, aspecto físico
pó.
Vassoura nylon vassoura com cabo para limpeza de pisos
diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas em leque,
macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com
sistema de rosca. Medida aproximada do cabo: 120 cm.
Lã de Aço, Carbono Abrasivo, Limpeza Geral, Pacote com 8
unidades.
Saches para vaso sanitário, desodorizador sanitário com ação
bactericida e germicida.
Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado,
acidez 6,50 a 7,50 ph, teor ativos 10,50 a 11,50 per,
capacidade 5 litros.
Açúcar refinado em sachê, acondicionado em envelope
individual, tipo sache de papel impermeável resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do consumo,
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir
da data de entrega. Sache com 5 g, caixa com 400 unidades.
Sabão em barra: neutro, glicerinado, à base de ácidos graxos –
mínimo de 58%, coadjuvantes, glicerina, agente
antiredepositante e água. Testado dermatologicamente.
Registro na ANVISA/MS. Embalagem primária: pacotes plásticos
com 01 unidade de 200 g. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente para produtos de limpeza e específica para o
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

19

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR
300

8,45

2.535,00

______________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER, no uso de suas atribuições como Diretora Presidente da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com as Leis 13.303/16
e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no
20

4,95

99,00

processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 31 da Lei
13.303/16, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em
epígrafe:
Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de suprimentos para impressoras (cartuchos de
tinta/toner e fita nylon) para atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades
e especificações constantes neste Edital e seus anexos.

Unid.

120

3,75

450,00

Unid.

15

4,30

64,50

Unid.

10

7,90

79,00

ITEM

Cartucho de toner p/Impressora Lexmark MX 711 Compatível

Tipo: Menor Preço por item.
Resultado:

MARIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO – ME
DESCRIÇÃO PRODUTO

CNPJ 38.017.029/0001-59
UNID. Quant.

Valor
Total
4.000,00

Unid.

20

1,30

26,00

Unid.

40

1,50

60,00

2

Cartucho de tinta p/impressora HP 3535 color 28

pç

10

160,00

1.600,00

5

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 10 black 69 ml

pç

7

698,90

4.892,30

7

Cartuchos Toner 25,3K Xerox Phaser 3615 – 106R02732

pç

20

30

17,50

525,00

10

400,00

1

Unid.

pç

Valor
Unitário
(R$)

519,00
TOTAL

Cx

Unid.

5

20

TOTAL

21,50

8,30

107,50

166,60

10.891,35

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR

10.380,00
20.872,30

V.L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS

CNPJ 31.353.803/0001-53

ITEM

Unidad
Quant.
e

DESCRIÇÃO PRODUTO

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

3

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 magenta 28ml

pç

7

750,00

5.250,00

4

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 cyan 28 ml

pç

7

750,00

5.250,00

6

Cartucho de tinta p/impressora HP 70 color 11 yellow 28 ml

Pç

7

750,00

5.250,00

8

Refil de tinta Epson preto T664120AL (70ml)-Impressora Epson
modelo L355 original

pç

20

68,00

1.360,00

9

Refil de tinta Epson ciano T664220AL (70 ml)-Impressora Epson
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

10

Refil de tinta Epson magenta T664320AL (70 ml) Impressora Epson
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

11

Refil de tinta Epson amarelo T664420AL (70ml) Impressora Epson
modelo L355 original

pç

10

68,00

680,00

12

Cartucho de toner p/impressora Xerox 3550x

pç

24

207,80

4.987,20

13

Cartucho de tinta p/impressora HP 3535 color 27

pç

10

128,00

1.280,00

14

Impressora Multifuncional L350 - Epson

Pç

1

1.950,00
TOTAL

Recursos: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica Federal.
Ponta Grossa, 06 de abril de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora Presidente - PROLAR

1.950,00
27.367,20

20

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.069 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2021

AMTT

A U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E
TRÂNSITO E TRANSPORTE
2º ADITIVO AO CONTRATO 064/2019

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA: acordam as partes em aditar em aproximadamente 25% (vinte e cinco por
cento), os itens do contrato, no valor de R$ 14.412,49 (quatorze mil, quatrocentos e doze reais e
quarenta e nove centavos), passando o valor do contrato para R$ 82.994,81 (oitenta e dois mil,
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: dotações orçamentarias a serem utilizadas:
23.001.04.122.0010.2216 Manut. Ativid. Depto. Adm. AMTT
33.90.30 Mat. Consumo
R 9 Sub 0712 Fonte 1001 23.002.15.451.0194.2217 Manut. Ativid. Depto. Eng Trafego
33.90.30 Mat. Consumo
R 30 Sub 0712 Fonte 1001 23.004.15.451.0088.2219 Manut. Ativid. Depto. Transp.
33.90.30 Mat. Consumo
R 68 Sub 0712 Fonte 1001 23.004.26.782.0147.2220 Manut. Term. Rodo. Inter. Pg. Ver.
33.90.30 Mat. Consumo
R 97 Sub 0712 Fonte 21 23.006.04.122.0010.2222 Manut. Ativid. Depto. Estac. Regul.
33.90.30 Mat. Consumo
R 147 Sub 0712 Fonte 510 -R 146 Sub 0712 Fonte 1001
CELSO CIESLAK
PRESIDENTE DA AMTT
______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021

OBJETO: Prestação de Serviços de Processamento de Dados relativos ao Sistema de Notificação
Eletrônica, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: a Autarquia Municipal de Transito e Transporte deverá se adequar as Resoluções 622/2016, 636/2016 e Deliberação 152/2016, bem como a Lei Federal 14.071/2020 as quais
dispõe sobre o Sistema de Notificação Eletrônico - SNE. Com o Banco de Dados Federal temos
a possibilidade de aderir ao SNE, que é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo
Denatran aos órgãos e entidades integradas ao SNT e aos proprietários de veículos e condutores
habilitados, que permite receber e enviar informativos, comunicados e documentos em formato
digital, mediante adesão prévia.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ
05.073.426/0001-99).
CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO (CNPJ
33.683.111/0001-07).
PRODUTO: Com a notificação eletrônica, caso o infrator opte por não apresentar defesa previa,
nem recurso reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa
por 60% (sessenta por cento) do seu valor, conforme regulamentação do Contran, dessa forma
gerando benefício ao cidadão e aos órgãos autuadores da redução das despesas de postagens e
os encargos decorrentes da sua gestão.
VALOR: o valor mensal mínimo (franquia) do contrato é de R$ 500,00 (quinhentos reais) e será
cobrado sempre que o volume em serviços apurados mensalmente não superar o valor mensal
mínimo. A composição estimada será realizada da seguinte forma: FAIXA 01, onde: a estimativa
mensal é de 10.000 infrações com estimativa de 20% adesão. Valor R$ 1,58 unitário, VALOR
MENSAL: R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais), VALOR ANUAL: R$ 37.920,00 (trinta e
sete mil, novecentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: mensal.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses.
FISCAL: Vera Aparecida Soares de Oliveira (titular) e Cleide Ferreira da Silva (suplente).
FUNDAMENTO: Artigo 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 10.619/2021		
PARECER JURÍDICO: nº 032/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2.2221 Man. Sistema Viário - 339040
Red. 128 Sub 57 Fonte 509
CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA 07/04/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

DO PODER EXECUTIVO
VETO PARCIAL (Art. 15-C) da Lei nº 13.910, que altera a Lei nº 6.329/1999.
PARECER: CLJR

- Pela admissibilidade do Veto Parcial

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
Projeto de Lei Ordinária nº 300/2020:
Denomina de CELSO GOMES DE OLIVEIRA a Rua “nº 05, do Loteamento Residencial Cândido
Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
Projeto de Lei Ordinária nº 86/2016:
Denomina de ROLANDO MORO, a Rua nº 34 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, localizado ao lado do San Martin, Uvaranas, nesta cidade.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
DO VEREADOR GERALDO STOCCO
Projeto de Lei Ordinária nº 142/2019:
Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica.
PARECERES: CLJR - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 22/03/2021)
COSPTTMUA - Contrário à aprovação
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020:
Promove alterações na Lei nº 13.446, de 24/06/2019, conforme especifica.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade
COSPTTMUA - Favorável
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de abril de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO
Ver. Dr. ERICK
Presidente
1º Secretário
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