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P O R T A R I A   Nº  2 0. 5 4 8 / 2 0 2 1

   A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 80688/2020,
controle registro PGM/PL/GP datado de 17/05/2021,

RESOLVE

                      DESIGNAR, no período de  14/12/2020 a 18/12/2020, o
servidor RHUAN FELIPE JERANOSKI, Inspetor Sanitário, matrícula 28277, lotado na
Fundação Municipal de Saúde, para responder pela função gratificada de Coordenador de
Vigilância Sanitária – FG 13, vinculada a Gerência de Vigilância Sanitária, relativamente ao
período de afastamento do titular da função.

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 

 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT 
Prefeita Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em
18/05/2021, às 09:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do
Município, em 18/05/2021, às 09:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o
código verificador 1318542 e o código CRC 06A5D297.
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 12898/2021,
controle registro PGM/PL/GP datado de 17/05/2021,

RESOLVE

                      DESIGNAR, no período de 03/03/2021 a 12/03/2021, a
servidora SONIA LUIZA DA SILVA VIEIRA, Assistente de Administração II, matrícula 17224,
lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para responder
pela função gratificada de Supervisor Administrativo e Financeiro – FG 14, vinculada a
Diretoria do Programa Mercado da Família, relativamente ao período de afastamento do
titular da função.

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em
18/05/2021, às 09:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do
Município, em 18/05/2021, às 09:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o
código verificador 1318594 e o código CRC 5B43F7E5.
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 12898/2021,
controle registro PGM/PL/GP datado de 17/05/2021,

RESOLVE

                      DESIGNAR, no período de 03/03/2021 a 12/03/2021, a
servidora SONIA LUIZA DA SILVA VIEIRA, Assistente de Administração II, matrícula 17224,
lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para responder
pela função gratificada de Supervisor Administrativo e Financeiro – FG 14, vinculada a
Diretoria do Programa Mercado da Família, relativamente ao período de afastamento do
titular da função.

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 
 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita Municipal, em
18/05/2021, às 09:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do
Município, em 18/05/2021, às 09:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o
código verificador 1318594 e o código CRC 5B43F7E5.

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
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RESULTADO PREGÃO N.72/2021 

 
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade 
Pregão nº 72/2021 – Processo nº 123/2021 – para Aquisição de Equipamentos os quais serão destinados as entidades: 
IEDC- Instituto Educacional Duque de Caxias, APROAUT – Associação de Proteção dos Autistas, APACD – Associação 
Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência, do nosso Municipio realizado em 07/05/2021, nada havendo 
irregular, segue o resultado do procedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s): 
FORNECEDOR: GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 18.255.981/0001-83 
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

6 1 Mesa multijogos 3 em 1- sendo possível 
alternar entre: Pebolim, Ping Pong e Futebol 
de Botão. Acompanha: - 1 tampo (um lado para 
futebol de botão e um lado para ping pong); - 2 
bolas; - Suporte e 
rede. 

KLOPF 
1058 

UND 1 1.050,00 1.050,00 

 
FORNECEDOR: LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME - CNPJ: 19.107.856/0001-99 
Valor Total do Fornecedor: R$9.520,00 (nove mil  quinhentos e vinte reais) 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

4 1 Brinquedoteca com no mínimo 21 itens, com 
certificação do INMETRO, contendo coleção 
de brinquedos, jogos e livros infantis, 

Carlu 
21 

itens 

UND 2 1.840,00 3.680,00 

5 1 Cama elástica tamanho mínimo 3, 05 m de 
diâmetro. Altura mínima 90 cm e com 
aproximadamente 72 molas. Deve conter: - 
Rede de proteção, escada, Isotubos 
blindados. Estrutura em 100% aço 
galvanizado a fogo, peso médio 
suportado 100 kg. 

Magia 
3,05m 

UND 3 1.665,0000 4.995,0000 

7 1 Piscina de Bolinhas, tamanho mínimo 1,10 x 
1,10 largura X comprimento X altura 
aproximadamente. Acompanhando 500 
bolinhas resistentes (mínimo). Estrutura em 
formato de casinha, colorida, fabricado em 
aço galvanizado e com proteção. Rede de 
proteção, quadradinhos de 5cm x 5cm que 
não 
deixam as Bolinhas saírem. Fios resistentes 
e coloridos, Toldo confeccionado com lona 
colorida de alta densidade e tatame em EVA. 

Magia 
1,10m 

UND 1 845,0000 845,0000 

 
FORNECEDOR: MAGNUM IND. E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP - CNPJ: 11.358.329/0001-45 
Valor Total do Fornecedor: R$ 6.768,60 (seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos). 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 1 Aro de Basquetebol, tamanho oficial em aço 
carbono (PAR). Diâmetro de 45 cm. Pintura 
em epóxi (pintura a pó, resistente a sol e 
chuva). 
Acompanha rede 
chuá 100% polipropileno de fios 4 mm com 
presilhas plásticas e 
parafusos p/ fixar o aro a sua base. Garantia 
contra defeitos de fabricação. 

PROPRIO 
PROPRIO 

UND 3 334,56 1.003,68 

2 1 Poste de Vôlei/ mastro (par) em medidas 
oficiais, para vôlei de quadra. Fabricado em 
aço carbono e pintura epóxi ou eletrostática 
a pó com cremalheira, roldanas e buchas 
para fixação. Ajuste de altura a partir de 
2,15 
metros. 

PROPRIO 
PROPRIO 

UND 2 609,96 1.219,92 

3 1 Tabela de basquete, confeccionada em 
compensado naval, com tamanhos oficiais 
1,80 X 1,2 metros, aro e rede. (PAR) 

PROPRIO 
PROPRIO 

UND 3 1.515,00 4.545,00 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
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FORNECEDOR: MONICA R. DE MELLO FARIA ME - CNPJ: 17.353.208/0001-97 
Valor Total do Fornecedor: R$ 2.468,82 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos). 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

8 1 Playground infantil- contendo no mínimo 01 
torre, 01 escorregador, 01 escada rapel ou/ 
contendo escorregador, balanço, cesta de 
basquete, para crianças acima de 3 anos. 
Multicolorido, confeccionado em polipropileno 
adequado e resistente, composto de aditivo 
antiestático e aditivos anti-UV 
que protegem contra raios solares, não desbota 
com o sol e chuva. 

Import 
Way 3 
em 1 

UND 1 2.468,82 2.468,82 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 19.807,42 (dezenove mil, oitocentos e sete reais e quarenta e dois 
centavos). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG. FONE(42)3220-1000 RAMAL1003 
PREGOEIRA: Claudete Quadros 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.098 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 20212

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2021 

 Pregão nº 77/2021 – Processo nº 130/2021 – para Aquisição de gêneros alimentícios para 
comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 13/05/2021. 

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 77.595.395/0004-90 

Valor Total do Fornecedor: 53.224,00 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais). 

LOTE 2  

Valor Total do Lote: 7.000,00 (sete mil reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Iogurte líquido - SABORES: à base de leite 

desnatado ou semidesnatado e/ou leite em 

pó reconstituído, açúcar, preparado de frutas 

(coco, frutas vermelhas, morango), amido 

modificado, fermento lácteo e estabilizante). 

Embalagem primária: pacotes plásticos com 

900 a 1000 ml. Validade mínima de 45 dias 

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). 

Frimesa KG 2000 R$ 

3,5000 

R$ 

7.000,0000 

 

LOTE 3  

Valor Total do Lote: 7.100,00 (sete mil e cem reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Iogurte líquido - SABORES: à base de leite 

desnatado ou semidesnatado e/ou leite em 

pó reconstituído, açúcar, preparado de frutas 

(coco, frutas vermelhas, morango), amido 

modificado, fermento lácteo e estabilizante. 

Embalagem primária: garrafas plásticas, com 

tampa e lacre aluminizado com 830 a 1000 g. 

Validade mínima de 45 dias após a data de 

Frimesa KG 1000 R$ 

7,1000 

R$ 

7.100,0000 

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). 

 

LOTE 4  

Valor Total do Lote: 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Iogurte líquido - SABORES: à base de leite 

desnatado ou semidesnatado e/ou leite em 

pó reconstituído, açúcar, preparado de frutas 

(coco, frutas vermelhas, maracujá, morango), 

amido modificado, fermento lácteo e 

estabilizante. Embalagem primária: garrafas 

plásticas com lacre aluminizado, com 170 a 

180 g. Validade mínima de 45 dias 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). 

Frimesa KG 800 R$ 

8,1500 

R$ 

6.520,0000 

 

LOTE 5  

Valor Total do Lote: 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Iogurte tradicional integral - SABORES: à 

base de leite pasteurizado desnatado e/ou 

leite semidesnatado e/ou leite em pó 

reconstituído desnatado/semidesnatado, 

açúcar e/ou xarope de açúcar e/ou açúcar 

líquido, preparado de frutas e/ou mel (ameixa, 

frutas vermelhas, mamão, mel, morango), 

leite em pó desnatado, amido modificado, 

Frimesa KG 660 R$ 

9,0000 

R$ 

5.940,0000 

fermento lácteo e estabilizante. Sem gordura 

trans e sem glúten. Embalagem primária: 

copos plásticos, com lacre aluminizado com 

165 a 180 g. Validade mínima de 45 dias 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). 

 

LOTE 10  

Valor Total do Lote: 12.312,00 (doze mil, trezentos e doze reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Queijo tipo petit suisse com polpa de 

morango: à base de leite pasteurizado, 

açúcar, concentrado protéico de leite, 

creme de leite, amido modificado, 

preparado de morango, mix vitamínico 

(vitaminas A e D), complexo de minerais 

(ferro e zinco), maltodextrina e fermentos 

lácteos. Embalagem primária: bandeja de 

plástico injetado, com 320 a 360 g, dividida 

em 08 unidades de 40 a 45 g, com lacre 

aluminizado. Embalagem secundária: 

caixas de papelão. Validade mínima de 40 

dias 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). 

Frimesa KG 1080 R$ 

11,4000 

R$ 

12.312,0000 

 

 

 

 

 

LOTE 11  

Valor Total do Lote: 10.752,00 (dez mil, setecentos e cinquenta e dois reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Salsicha tipo Viena: embutido 

emulsionável, à base de carne 

mecanicamente separada de aves, carne 

bovina, água, carne suína, proteína de 

soja, sal, amido, temperos, especiarias, 

conservantes e realçadores de sabor. 

Embalagem primária: pacotes plásticos 

flexíveis, atóxicos, resistentes e 

transparentes; embalados a vácuo, com 

peso entre 400 e 500 g do produto. 

Embalagem secundária: caixas de 

papelão. Validade mínima de 45 dias 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). 

Frimesa KG 960 R$ 

11,2000 

R$ 

10.752,0000 

 

LOTE 13  

Valor Total do Lote: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Leite fermentado com lactobacillus vivos: à 

base de leite desnatado e/ou leite desnatado 

reconstituído, açúcar, dextrose, fermentos 

lácteos. Aroma idêntico ao natural de 

baunilha. Embalagem primária: garrafas 

plásticas, com tampa e lacre aluminizado 

com 830 a 1000 g Validade mínima de 36 

dias após a data de fabricação. Demais 

parâmetros de produção de acordo com a 

legislação vigente para alimentos e 

Frimesa KG 500 R$ 

7,2000 

R$ 

3.600,0000 
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específica para o produto. Padrão de 

codificação: EAN 13 (código de barras).  

 

FORNECEDOR: Z-KINGDOM COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI - CNPJ: 

02.706.999/0001-14 

Valor Total do Fornecedor: 146.725,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

 

LOTE 1  

Valor Total do Lote: 28.990,00 (vinte e oito mil, novecentos e noventa reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Bacon suíno defumado em pedaços: 

barriga suína, água, sal e 

conservantes. Aroma de 

fumaça. Registro no SIP ou SIF. 

Embalagem primária: prensada, 

acondicionada à vácuo em pacotes 

plásticos transparentes, atóxicos com 

peso variável, não superior a 400 g. 

Embalagem secundária: caixas de 

papelão. Validade mínima de 90 dias 

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). 

FRIGONESI 

SIP 0034 

KG 1000 R$ 

28,9900 

R$ 

28.990,0000 

 

LOTE 6  

Valor Total do Lote: 20.990,00 (vinte mil, novecentos e noventa reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Linguiça tipo calabresa defumada; à 

base de carne suína, carne 

mecanicamente separada de aves, 

SATIARE 

SIF 1050 

KG 1000 R$ 

20,9900 

R$ 

20.990,0000 

gordura suína, água, sal, proteína de 

soja, temperos e especiarias. Registro 

no SIP ou SIF. Embalagem primária: 

pacotes plásticos flexíveis, atóxicos, 

resistentes e transparentes; embalados 

a vácuo, com peso variável ou com peso 

definido não superior a 500 g do produto. 

Embalagem secundária: caixas de 

papelão. Validade mínima de 60 dias 

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). 

 

LOTE 7  

Valor Total do Lote: 25.980,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Linguiça de frango (congelada); à base de 

carne de frango, água, proteína de soja, sal, 

açúcar, especiarias e temperos. Registro no 

SIP ou SIF. Embalagem primária: plástica, 

termoformada à vácuo; com peso variável 

ou com peso definido não superior a 1,2 kg 

do produto. Embalagem secundária: caixas 

de papelão. Validade mínima de 360 dias 

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). 

LAR 

SIF 

4444 

KG 2000 R$ 

12,9900 

R$ 

25.980,0000 

 

LOTE 12  

Valor Total do Lote: 16.780,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Salsichão: embutido emulsionável, à base de 

carne mecanicamente separada de aves, 

carne bovina, água, carne suína, proteína de 

soja, sal, amido, temperos, especiarias, 

conservantes e realçadores de sabor. 

Embalagem primária: pacotes plásticos, 

atóxicos, resistentes, com peso entre 500 g 

e 750 g do produto. Embalagem secundária: 

caixas de papelão. Validade mínima de 60 

dias 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). 

MAN¿ 

SIF 

2193 

KG 2000 R$ 

8,3900 

R$ 

16.780,0000 

 

LOTE 14  

Valor Total do Lote: 28.335,00 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Carne suína tipo corte file mignon (peça) 

congelada, com no máximo 5% de 

gordura, sem osso, sem pele, com 

coloração, sabor e odor característicos 

do produto; sem sujidades ou 

contaminantes. Registro no SIP ou SIF. 

Embalagem primária: prensada, 

acondicionada à vácuo em pacotes 

plásticos transparentes entre 1 kg e 1,2 

kg do produto. Embalagem secundária: 

caixas de papelão com 10 a 20 unidade, 

em pacotes plásticos transparentes 

embalados à vácuo peso variável entre 1 

kg e 1,2 kg do produto. Validade mínima 

de 1 ano após a data de fabricação. 

Demais parâmetros de produção de 

acordo com a legislação vigente para 

alimentos e específica para o produto. 

UNIBOM 

SIF 1050 

KG 1500 R$ 

18,8900 

R$ 

28.335,0000 

Padrão de codificação: EAN 13 (código 

de barras). 

 

LOTE 15   

Valor Total do Lote: 25.650,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 Carne bovina moída congelada, com no 

máximo 10% de gordura, com coloração, 

sabor e odor característicos do produto; 

sem sujidades ou contaminantes. Registro 

no SIP ou SIF. Embalagem primária: 

tubetes de tripla plástica de 90 mm, 

acondicionada a vácuo, com 500 g do 

produto. Embalagem secundária: caixas 

de papelão. Validade mínima de 60 dias 

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). 

FRIBOI 

SIF 556 

KG 1000 R$ 

25,6500 

R$ 

25.650,0000 

 

LOTES DESERTOS: 8, 9, 16  

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI 

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RP COMERCIAL LTDA ME
OBJETO: Aquisição eventual de Container para lixo em polietileno, exaustor axial, forno micro-on-
das e máquina de lavar para atender às necessidades das Unidades Educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação
VALOR: R$ 4.890,80 (quatro mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2020
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA
OBJETO: Aquisição eventual de Container para lixo em polietileno, exaustor axial, forno micro-on-
das e máquina de lavar para atender às necessidades das Unidades Educacionais da Secretaria 
Municipal de Educação
VALOR: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 177/2020
______________________________________________________________________________
SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 24/04/2021 a 24/10/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais).
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 17/05/2021 a 17/11/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais).
______________________________________________________________________________
DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 02/04/2021 a 02/10/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), com desconto cedido pela contratada de 1% (um por cento).
______________________________________________________________________________

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica alterado o valor mensal para R$ 
213.837,74 (duzentos e treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), 
sendo o valor desse aditivo de R$ 53.026,44, tendo em vista que tal contrato possui vigência até 
a data de 02/11/2021 (6 meses).

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de maio de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME
186280 MARIA DE LOURDES SAKAGUCHI
186280 MARIA DE LOURDES SAKAGUCHI
161848 MARI ZABEL DE ANDRADE SWYSTON
123687 MARIA ANA GRZBIELUCKA
80888 MARIA APARECIDA URBA
14565 MARIA ISABEL DE TOLEDO ARDENGUI

170069 MARIA CELIA DA SILVA DUTRA
120893 MARIA APARECIDA DOS ANJOS
135008 MARIA DE LOURDES GONCALVES
133468 MARIA FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS
153578 MARIA DE LOURDES MIRANDA DA CRUZ

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15 
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL, 
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de maio de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
199968 L.C.O. COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI SEI 65034/2020
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REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

NO CMAS – Gestão 2021 – 2023 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/2007, e alterações previstas nas Leis nº 13008 

de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 aprova o Regulamento para a Eleição dos 

Representantes da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2021 – 2023. 

Disposições Gerais 

Art.1º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão colegiado de 

composição paritária, de caráter deliberativo e permanente, vinculado à Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas Sociais. 

Da Composição do CMAS 

Art.2º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é composto por 18 membros 

efetivos e respectivos suplentes nomeados pelo Prefeito: 

I – Nove representantes do Poder Executivo Municipal. 

II – Nove representantes da sociedade civil, compreendendo: 

• 03 (três) representantes das Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no 

CMAS, sendo 01 (um) representante da Proteção Social Básica e 02 (dois) 

representantes da Proteção Social Especial, oriundos 01 (um) da Média 

Complexidade e 01 da Alta Complexidade; 

• 03 (três) representantes dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social 

– SUAS; 

• 03 (três) representantes dos usuários do Sistema Único da Assistência Social – 

SUAS; 

Art.3º Os Conselheiros serão eleitos para biênio 2021 – 2023. 

Processo Eleitoral 

Art.4º A Comissão para organização do processo eleitoral, foi composta considerando a 

Resolução CMAS/Nº 52/2019 e Resolução 08/2021 terá os seguintes membros: 
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NOME REPRESENTAÇÃO 

Ana Caetano Pinto  Não Governamental – Usuários  
Camila Vanessa Sviech Não Governamental – Trabalhadores do SUAS 
João Eliseu Montes Não Governamental – Entidades (Alta Complexidade) 
Reni Aparecida Eidam Não Governamental – Trabalhadores do SUAS 

 
Art.5º As candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira: 

Representantes das Entidades Socioassistenciais: Poderão se inscrever candidatos 

representantes das Entidades de Serviços Socioassistenciais que possuam inscrição no 

CMAS. O candidato fará sua inscrição mediante a apresentação de ofício elaborado pela 

Entidade. O ofício deverá constar: Identificação da Instituição, em papel timbrado, carimbo 

e assinatura do Presidente; Nome completo do candidato e número do registro geral; 

Curriculum Vitae do candidato indicando a participação nos outros Conselhos; cursos e 

capacitações na área do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e tempo de atuação 

do SUAS (que serão Critérios de desempate); 

Representantes dos Trabalhadores do SUAS: Ficha de Inscrição acompanhada de 

Curriculum Vitae, documentos pessoais, comprovação de que trabalha no SUAS e termo 

de ciência do empregador (descrição dos representantes deste segmento encontra-se nas 

Resoluções CNAS nº 23/2016, nº 09/2014, nº 06/2015, nº 17/2011 – Anexo I); 

Representantes dos Usuários do SUAS: Para representantes deste segmento, a 

candidatura se dará mediante identificação pessoal e declaração comprovando o vínculo 

atual de atendimento em serviços, programas, projetos, benefícios do SUAS e/ou a Folha 

Resumo do CadÚnico atualizada (descrição dos representantes deste segmento encontra-

se na Resolução CNAS nº 11/2015 – Anexo II). 

Parágrafo primeiro: ficam impedidos de candidatar-se como representantes não 

governamentais os detentores de cargos em comissão ou de direção no serviço público e 

as pessoas com parentesco: cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do Chefe do 

Poder Executivo, Judiciário e Legislativo Municipal. 

Parágrafo segundo: as entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS com 

prestação de serviços em dois ou mais segmentos diferentes não poderão apresentar 

candidatura dupla, tendo em vista o princípio de equidade e democracia. 

Parágrafo terceiro: Todos os candidatos deverão apresentar currículo vitae no ato de 

inscrição, exceto os candidatos à representante dos usuários do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, e possuírem idade superior a 18 (dezoito) anos. 
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Parágrafo quarto: As candidaturas serão deferidas após apreciação e conferência da 

validação da documentação, e publicadas em diário oficial, conforme cronograma do 

Art.10º. 

Art.6º Do prazo de inscrição: Dias 10, 11 e no dia 12 de junho de 2021 até às 12 horas, 

através do e-mail do CMAS pgcmaspg@gmail.com. 

Obs: Solicitamos a todos os candidatos a identificar no assunto do e-mail a seguinte frase: 

ELEIÇÃO CMAS 

Art.7º Dos eleitores: 

a) As Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS terão direito a 01 (um) 

voto, sendo o eleitor o seu presidente ou credenciado por este (membro da diretoria ou 

funcionário), por meio de ofício assinado pelo próprio presidente, constando: nome e 

RG do eleitor designado; 

b) Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS terão direito a voto 

desde que comprovem o vínculo trabalhista com o SUAS, sujeitos a pesquisa no sistema 

CadSUAS; 

c) Poderão exercer o direito de voto os usuários acima de 18 anos de idade, com 

apresentação de documento pessoal de identificação no momento do voto e declaração 

comprovando o vínculo atual de atendimento em serviços, programas, projetos e 

benefícios do SUAS ou Folha Resumo do CadÚnico atualizada. 

Art.8º A eleição ocorrerá da seguinte maneira: 

a) No dia 14 de junho de 2021 na sede do Ginásio de Esportes Jamal Farjallah Bazzi, sito 

à Rua Ermelino de Leão, 540 – Olarias, entre 10:00h e 16:00h. 

b) A votação se dará através de cédula onde o eleitor nomeará o candidato de sua escolha. 

c) Serão observadas todas as normas de segurança vigentes, em virtude da pandemia do 

Covid-19 será obrigatório o uso de máscara, o distanciamento social e uso de álcool gel, 

o qual também será fornecido no local. 

d) Preferencialmente cada eleitor deverá levar sua caneta. 

 
Art.9º A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral a partir das 16h00 do dia 23 de 

junho de 2021e se dará sob a fiscalização do Ministério Público, onde serão proclamados 

os candidatos eleitos. 
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Parágrafo Único: 

I – Os representantes das Entidades de Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS 

serão eleitos da seguinte forma: 

- Proteção Social Básica: o 1º candidato mais votado será o titular e o 2º mais votado será 

o suplente; 

- Proteção Social Especial de Média Complexidade: o 1º mais votado será o titular e o 2º 

mais votado será o suplente; 

- Proteção Social Especial de Alta Complexidade: o 1º mais votado será o titular e o 2º mais 

votado será o suplente; 

II – Representante dos Trabalhadores do SUAS: 

- Os três primeiros mais votados serão os titulares e os três seguintes mais votados serão 

suplentes. 

III – Os representantes dos usuários: 

- Os três primeiros mais votados serão titulares e os três seguintes mais votados serão 

suplentes. 

Art.10º Cronograma e Prazos: 
Etapas Datas 

Publicação do Edital no Diário Oficial do Município Dia 18/05/2021 
Etapa de divulgação De 19 a 23/05/2021 
Inscrição dos candidatos Dias 24,25 E 26/05 até às 12h 
Análise e homologação das candidaturas Dia 27 e 28/05/2021 
Publicação da Homologação dos Candidatos no 
Diário Oficial do Município 

Dia 31/05/2021 

Recursos Dias 01 e 02/06/2021 
Resultado da Análise dos Recursos Dia 07/06/2021 
Homologação final Dia 08/06/2021 
Eleição Dia 14/06/2021 

 
CASOS DE EMPATE 

Art.11º O desempate ocorrerá através do currículo dos candidatos de acordo com os 

seguintes critérios, os quais contarão pontos a favor. 

a) Participação em outros Conselhos; 

b) Participação em cursos de capacitação na área do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS; 

c) Tempo de atuação no SUAS. 
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Parágrafo primeiro: permanecendo a situação de empate o critério utilizado será a idade, 

sendo eleito o candidato com a idade mais elevada. 

Parágrafo segundo: permanecendo a situação de empate para o segmento dos usuários 

do SUAS, será utilizado o critério idade, sendo eleito o candidato com idade mais elevada. 

Art.12º A divulgação do resultado será efetuada na mesma data e local pela Comissão 

Eleitoral e na sequência publicada no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa. 

Art.13º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

 Ponta Grossa, 13 de maio de 2021 

 Comissão Eleitoral 

 

ANEXO I – Resoluções trabalhadores do SUAS 

 

Resolução CNAS nº 23/2006, que regulamenta o entendimento acerca de trabalhadores do setor. 

Essa Resolução estabelece como legítima todas as formas de organização de trabalhadores do 

setor como associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais 

sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e 

representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de 

Assistência Social, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a Política Nacional da 

Assistência Social – PNAS/2004 e Norma Operacional Básica do SUAS - NOB SUAS 2012 e NOB-

RH/SUAS 2006.  

 

Resolução CNAS Nº 6, de 21 de maio de 2015, a mesma regulamenta entendimento acerca dos 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS: Art. 1º § 3º A representação dos 

trabalhadores deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem os 

Conselhos de Assistência Social e no processo de conferências, por isso, um profissional com cargo 

de direção ou de confiança na gestão do SUAS, que pela própria natureza da função representa os 

gestores públicos ou organizações e entidades de assistência social, não pode ser representante 

dos trabalhadores.  

 

Resolução CNAS nº 09/2014, que reconhece e ratifica as ocupações e áreas de ocupações 

profissionais de ensino médio e fundamental do SUAS (educadores, cuidadores, zelador, 

cozinheira, motorista, entre outros);  
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Resolução nº 17/2011, ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS e reconhece as 

categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços 

socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, assim além de Assistentes Sociais, Psicólogos e Advogados, os serviços socioassistenciais 

ainda podem contar com: Antropólogo; Economista Doméstico; Sociólogo; Terapeuta Ocupacional; 

Musicoterapeuta, entre outros.  

 

ANEXO II – Resoluções Usuários do SUAS 

 

Resolução Nº 11, de 23 de setembro de 2015, que caracteriza os usuários, seus direitos e sua 

participação na Política Pública de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social. 

Tem-se que, Art. 2º Usuários são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e riscos social e pessoal, que acessam os serviços, programas, 

projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e 

no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Parágrafo único – Serão considerados representantes de usuários sujeitos coletivos vinculados aos 

serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda da política de assistência social, 

mobilizadas de diversas formas, e que têm como objetivo a luta pela garantia de seus direitos. 

 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004, a mesma descreve usuários como: constitui 

o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram em 
situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade 

de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas 

em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela 

pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 

formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de 

sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.  
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
DJS EQUIPAMENTOS PARA MOAGEM E CLASSIFICACAO DE CEREAIS E SERVICOS EI-
RELI– inscrito no CNPJ 28.151.474/0001-53, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação para Fabricação de Máquinas 
e Equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios, localizada 
à Avenida Frederico Constante Degraf, nº 177. CEP 84.062-480. Bairro Chapada, Ponta Grossa 
–PR.
______________________________________________________________________________

Súmula de Requerimento de Licença Ambiental Simplificada 
A empresa SIMOAGRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, torna-se público que irá requerer junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a licença ambiental simplificada para atividade especifica 
de manutenção e reparação de veículos automotores de grande porte, comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças. Localizada na Ave-
nida Senador Flávio Carvalho Guimarães, N° 3650, bairro Boa Vista, município de Ponta Grossa 
- Paraná. 

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

C U LT U R A

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

  
 Ficam NOTIFICADOS do Tombamento Preliminar dos imóveis a seguir descritos os respectivos 
proprietários, esclarecendo-se que os imóveis em apreço foram objetos da restrição administrativa em tela com 
fundamento em decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. 
 Nos termos da Lei Municipal nº 8.431/05, foram impostas pelo Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural restrições aos imóveis já citados, que por possuírem importância histórica e/ou arquitetônica relevante 
para o conjunto urbano e identidade da cidade, deverão ser mantidos os aspectos particulares de sua concepção, 
admitindo-se, porém, intervenções internas, desde que, condizentes com o caráter do edifício, devendo os 
projetos serem previamente aprovados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. A equipe da Fundação 
Municipal de Cultura está à disposição, inclusive para orientar reparos e manutenções de rotina necessárias ao 
imóvel, de modo que os mesmos sejam feitos de forma correta. 
 O referido Tombamento Preliminar foi estabelecido em processo cuja cópia o interessado poderá obter 
com o Departamento de Patrimônio Cultural, de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h, podendo entrar em 
contato pelo telefone 3220.1000 (ramal 2084). 
 A partir da publicação desta NOTIFICAÇÃO os proprietários e/ou procuradores têm o prazo de 40 
(quarenta) dias para apresentar, como impugnação ao tombamento preliminar, os argumentos que julgarem 
convenientes. 

Proprietários Imóvel 
 
Regina Maura Gasparetto Arnt 

 
Rua Sete de Setembro, nº 435 

 
Leonor Alves da Cruz 
Marco Antonio Alves da Cruz e Lisete Luzia Hilgemberg Alves da Cruz 
José Carlos Alves da Cruz e Iliane Inês Alves da Cruz 
Luis Alberto Alves da Cruz 
Paulo Cesar Alves da Cruz e Sonia Regina Werneck da Cunha Cruz 
Clarice da Cruz Silva e Paulo Roberto da Silva 

 
 
 
Rua General Carneiro, nº 512 

 
Ponta Grossa, 07 de maio de 2021. 

 
 

BRENDA ASCHELEY DE MORAIS FERREIRA 
Diretora do Departamento de Patrimônio Cultural 

 
 
 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 

______________________________________________________________________________
 

EDITAL 005/2021 
TESTE SELETIVO PARA ALUNO MÚSICO BOLSISTA DO 

CORO CIDADE DE PONTA GROSSA (CCPG) 

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, em 

conformidade com a Lei nº 12.993, de 16/11/2017, com a finalidade de selecionar alunos 

músicos para o Coro Cidade de Ponta Grossa (CCPG) na categoria de aluno-bolsista, 

institui este edital que regulamenta o teste seletivo. 

 

1 – DA PARTICIPAÇÃO E DA VALIDADE: 
1.1 – Para ingressar no Coro Cidade de Ponta Grossa é necessário que o candidato 

esteja cursando música em escola reconhecida ou no Conservatório Maestro Paulino 

Martins Alves, ou ainda já possua graduação em música. 

1.2 – O aluno deve ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o dia 28 de 

junho de 2021 – data em que os bolsistas assinarão o Termo de Compromisso. 

1.3 - Serão disponibilizadas as seguintes vagas: 
- 6 vagas para o naipe de Sopranos; 

- 6 vagas para o naipe de Contraltos; 

- 6 vagas para o naipe de Tenores; 

- 6 vagas para o naipe de Baixos; 

- 1 vaga para pianista correpetidor. 

1.4 – Este teste seletivo terá validade até a data de convocação de novo processo de 

seleção. 

1.5 - A Prefeitura de Ponta Grossa poderá interromper as atividades do Coro Cidade de 

Ponta Grossa por tempo indeterminado a critério da administração, comunicando os 

integrantes com 30 dias de antecedência. 

 

2 – DAS RESPONSABILIDADES: 

2.1 – A Temporada 2021 iniciará no dia 28 de junho de 2021, podendo ser alterada de 

acordo com a necessidade de ajustes administrativos da Fundação Municipal de 

Cultura. 

2.2 - As principais atividades do Coro Cidade de Ponta Grossa para o ano de 2021 

estarão disponíveis no mês de junho de 2021. Os dias, horários de ensaios e concertos, 

entretanto, poderão sofrer modificações de acordo com as necessidades da Fundação 

Municipal de Cultura, que serão informadas com no mínimo 30 dias de antecedência. 

2.3 - Os alunos bolsistas participarão semanalmente de ensaios de naipes, ensaios 

gerais e apresentações, observando-se a carga horária mínima prevista no Regimento 

Interno. 
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2.3.1 – A carga horária será dividida da seguinte forma: 
- 7 horas de ensaios semanais, que ocorrerão nas segundas e terças-feiras, 

das 18h30 às 22h00. 

- 1 hora semanal destinada ao estudo das peças; 

- 1 hora semanal reservada às apresentações; 

2.4 - O Coro Cidade de Ponta Grossa realizará concertos regulares, concertos didáticos, 

apresentações em eventos da Fundação Municipal de Cultura e de outras instituições, 
tanto em Ponta Grossa como de outras cidades. 

2.5 - Havendo necessidade, poderão ser programados ensaios e concertos extras, fora 

dos períodos apresentados, que deverão ser avisados aos bolsistas com pelo menos 

15 (quinze) dias de antecedência para ensaios e 30 (trinta) dias para concertos. 

2.6 - Os músicos deverão estar no local, prontos para o ensaio, 20 (vinte) minutos antes 

do horário determinado para o início das atividades. Após este período, não havendo 

justificativa, o atraso será considerado como falta. 

2.7 - Havendo 03 (três) faltas sem justificativa, o aluno-bolsista será excluído do 

quadro efetivo, perdendo seu direito à bolsa, e será convocado o músico subsequente 

na avaliação do teste seletivo para suprir a vacância. 

2.8 - Falta em concerto sem justificativa resultará na automática exclusão do quadro 

efetivo. 

2.9 – A avaliação das justificativas será realizada pela coordenação do Coro Cidade de 

Ponta Grossa, em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura. 

2.10 - Fica sendo obrigatório a participação do bolsista, nas Conferências Municipais de 

Cultura, para participar da eleição dos representantes de sua área no Conselho de 

Cultura de Ponta Grossa. A não participação acarretará falta. 

2.11 - A manutenção da bolsa para o integrante do Coro Cidade de Ponta Grossa estará 

condicionada à estrita observância do Regimento Interno do grupo, do qual o bolsista 

não poderá alegar desconhecimento. 

2.12 - Demais normas estarão contidas no Regimento Interno que será disponibilizado 

aos aprovados no primeiro dia de ensaio. 

 

3 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS: 
3.1 – Serão concedidas bolsas de estudos aos alunos aprovados no valor de R$ 

1.038,37 (Hum mil e trinta e oito reais com trinta e sete centavos) por mês, caso não 

haja nenhuma falta. 

3.2 - O bolsista terá direito a auxílio mensal somente após o início de suas atividades no 
Coro Cidade de Ponta Grossa. 

3.3 - Os alunos oficineiros/chefes de naipe serão selecionados pela administração do 

Coro dentre os alunos que tenham competência para estas funções e receberão um 

 

adicional à bolsa de estudos durante o período em que estiverem exercendo essas 

atividades, no valor de R$ 519,18 (quinhentos e dezenove reais com dezoito centavos) 

por mês, caso não haja nenhuma falta. 

3.4 - Os alunos que pretendem exercer a função de arquivista do CCPG (01 vaga) serão 

selecionados pela administração do Coro dentre os alunos cantores que tenham 

competência para esta função, e receberão um adicional à bolsa de estudos durante o 

período em que estiverem exercendo essa atividade. O aluno-arquivista receberá 

adicional no valor de R$ 692,24 (seiscentos e noventa e dois reais com vinte e quatro 

centavos). 

3.5 – As bolsas de estudo e complementares serão reajustadas nas mesmas épocas e 

nos mesmos percentuais atribuídos aos servidores públicos municipais integrantes do 

Quadro Único de Pessoal do Poder Executivo. 

4 - DAS INSCRIÇÕES: 
4.1 - As inscrições estarão abertas entre os dias 14 de maio de 2021 e 28 de maio de 
2021(às 23h59), estritamente de forma online pelo site 

www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 

4.2 - Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição online e anexar os 

seguintes arquivos (em formato jpg ou PDF no tamanho máximo de 5MB): 
4.2.1 - Formulário eletrônico: 

a) Nome Completo 

b) Data de Nascimento 

c) RG 

d) CPF 

e) E-mail 

f) Telefone 

4.2.2 – Anexos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade (RG) (frente e verso) 

b) Cópia do CPF 

c) Comprovante de endereço em nome do inscrito ou, se necessário, 

carta de corresidência 

d) Vínculo acadêmico ou certificado de graduação (conforme letra “c”, 

do item 10.1) 

Obs: caso o candidato não possua um comprovante de endereço em seu nome, 

o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e, 

obrigatoriamente, uma carta de corresidência, conforme modelo 

disponibilizado no anexo II. 
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4.3 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se 

responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de 

comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

5. DA HOMOLOGAÇÃO: 
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 01 de junho de 2021, em 

Diário Oficial e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com 

as inscrições deferidas e indeferidas. 

5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados vi e- 

mail, em formato de ofício, até as 17 horas do dia 07 de junho de 2021. (e-mail: 

conservatoriomp@gmail.com) 

5.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos 

recursos e as datas e horários dos testes práticos serão divulgados no dia 09 de junho 

de 2021, podendo haver publicação de retificação com os devidos reparos. 

5.4 - Não haverá alterações de datas e/ou horários de provas para nenhum candidato, 

em nenhum caso. 

6 – DAS AUDIÇÕES: 
6.1 – As audições serão realizadas no Centro de Música, localizado no Complexo 

Cultural Jovanni Pedro Masini, em Ponta Grossa/PR (Rua dos Operários, nº 150 – 

Olarias), nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2021, das 09h às 19h. (Seguindo todas as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde) 

6.2 – O candidato deverá estar no local da prova no horário indicado e deverá apresentar 

documento de identificação (original ou fotocópia autenticada) à banca examinadora. 

6.3 – Não serão tolerados atrasos - o candidato que descumprir o horário estabelecido 

estará automaticamente excluído do processo seletivo. 
6.4 – A prova será composta por três etapas para os cantores: 

- 1ª etapa: leitura à primeira vista de uma partitura. 
- 2ª etapa: execução da música de confronto. 

- 3ª etapa: execução de uma peça do repertório da Música Popular Brasileira de livre 

escolha, entre os compositores Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim e 
João Bosco (podendo escolher qualquer peça entre estes compositores). 

6.5 – As músicas de confronto exigidas são as seguintes: 

- para cantores: ‘Bella prova è d’alma forte’ - disponível em: 

https://imslp.org/wiki/Metodo_pratico_de_canto_(Vaccai,_Nicola); 

- para pianistas: Acto del Árbol – Música Alberto Grau (partitura em anexo) 
6.6 - Os candidatos à pianista correpetidor devem, obrigatoriamente, dominar a leitura 

cifrada para piano popular. 

 

 

6.7 – No horário de sua prova, o candidato deverá entregar para a banca examinadora 

03 (duas) cópias da partitura da música de ‘livre escolha’. 

6.8 - Não será necessário trazer cópias das partituras da peça obrigatória para a banca 

examinadora. 

6.9 - A utilização do pianista acompanhador é facultativa e será de responsabilidade de 

cada candidato. 

 
7 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
7.1 - A avaliação técnica e artística será realizada por uma banca especialmente 

convocada para este fim, que será composta por no mínimo dois e no máximo cinco 

pessoas com trabalhos de reconhecimento público na área da música. 

7.2 - Cada candidato será avaliado por, no máximo, 15 minutos, entretanto, a banca 

examinadora tem a prerrogativa de ouvir apenas trechos das músicas requisitadas, se 

assim achar suficiente para a avaliação, bem como aumentar ou diminuir o tempo de 

avaliação de cada candidato, conforme a banca julgue necessário. 
7.3 - Os critérios de pontuação seguirão os seguintes quocientes: 

7.3.1 – para os cantores: 

- Q1 - leitura à primeira vista de uma partitura: 3,0 pontos 
 
- Q2 - execução da música de confronto: 4,0 pontos 

 
- Q3 - execução da peça de livre escolha: 3,0 pontos 

 
7.3.2 – para os pianistas: 

- Q1 – leitura à primeira vista de uma partitura: 4,0 pontos 

- Q2 – execução da música de confronto: 6,0 pontos 
 
7.4 – Para os cantores, o resultado será a somatória simples dos três quocientes. Para 

os pianistas, o resultado será a somatória simples dos dois quocientes. 

7.5 - Os critérios de desempate serão os seguintes: 

- 1º critério: participação no Coro no ano de 2020; 

- 2º critério: execução da música de confronto; 

- 3º critério: leitura à primeira vista de uma partitura; 

- 4º critério: execução da peça/estudo de livre escolha. 

- 5º critério: Preferência na classificação para o candidato que residir em Ponta Grossa- 

PR. 

8. DO RESULTADO: 
8.1 - O resultado final do teste seletivo será publicado em Diário Oficial, bem como no 

site www. pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 21 de junho de 2021. 
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9. DOS RECURSOS: 
9.1 - Após a divulgação dos resultados, o candidato poderá protocolar recurso 

administrativo. O uso do direito de recurso deverá ocorrer até o dia 23 de junho de 2021, 

e deverá ser protocolado, na forma de ofício, via e-mail, sendo considerado intempestivo 

qualquer recurso fora do prazo estipulado no anexo I. (e-mail: 

conservatoriomp@gmail.com ) 

9.2 - Não serão aceitos recursos que questionem a avaliação artística (interpretação, 

ritmo, afinação, entre outros) dos candidatos, sendo a decisão da banca examinadora 

soberana neste caso. 

 

10 – DOS APROVADOS: 
10.1 – No dia 28 de junho de 2021, às 18:30h, na sala de ensaios do Centro de Música, 

o aluno bolsista assinará o Termo de Compromisso com o CCPG. Para tal, deverá 

entregar os seguintes documentos: 

a) Fornecer dados da conta bancária (poupança ou conta corrente) em nome do 

bolsista, que deverá ser o titular da conta. Não serão aceitas contas conjuntas; 

b) Fotocópias do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

c) Declaração de estudos/vínculo acadêmico, podendo ser: 

- Declaração de matrícula em instituição de ensino regular na área da música; 

- Declaração oficial de conclusão de curso em instituição de ensino regular na área da 

música; 

- Declaração de conclusão de curso ou de matrícula no Conservatório Maestro Paulino 

Martins Alves e/ou na Banda Escola Lyra dos Campos; 

- Comprovante de matrícula em curso de nível superior na área da música – Licenciatura 

ou Bacharelado; 

- Diploma ou declaração de conclusão de curso de nível superior - ou Pós-Graduação - 

na área da música – Licenciatura ou Bacharelado. 

 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. – A participação do Coro Cidade de Ponta Grossa não gerará quaisquer 

vínculos empregatícios ou profissionais entre o bolsista e a Prefeitura de Ponta 

Grossa. 

11.2. – A inexatidão e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo 

que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da admissão, 

acarretarão a perda da vaga pelo bolsista, sem prejuízo das demais medidas de 

ordem administrativa, cível ou criminal. 
 

 

11.3. – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e Seleção. Da 

decisão da Comissão de Avaliação e Seleção não caberá qualquer recurso. 

11.4. -Os itens deste edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado no Diário Oficial de 

Ponta Grossa, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais 

atualizações ou retificações. 

11.5.- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e 

na aceitação tácita das condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste 

edital e nas normas legais pertinentes. 

11.6 - O aluno-bolsista selecionado concorda e permite a divulgação de seu nome e 

imagem (fotos e vídeos) exclusivamente para a divulgação dos concertos e demais 

eventos do Coro Cidade de Ponta Grossa, da Fundação Municipal de Cultura e da 

Prefeitura de Ponta Grossa, sem qualquer ônus para sua mantenedora e com prazo 

indeterminado. 

11.7 - O aluno-bolsista que interromper os estudos regulares de música será 

automaticamente desligado das atividades do CCPG. 

11.8 - A realização de inscrição implica na aceitação deste edital. 

11.09 – Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3901-3038. 
 

Ponta Grossa, 07 de maio de 2021. 
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

 

ANEXO I 

Datas Importantes 
 
 

Inscrições 14 a 28 de maio de 2021 

Homologação das inscrições 01 de junho de 2021 

Prazo para recursos Até as 17h do dia 07 de junho de 2021 

Divulgação dos recursos e das 
datas e horários dos testes práticos 

09 de junho de 2021 

Audições 14,15 e 16 de junho de 2021 

Divulgação do resultado final 21 de junho de 2021 

Prazo para recursos Até as 23:59h do dia 23 de junho de 2021 

Início da Temporada 2021 28 de junho de 2021 

 

ANEXO II 
 

CARTA DE CO-RESIDÊNCIA 
Eu,  

   , 

portador(a) do RG nº  , declaro, para 

os devidos fins, junto à Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, que 

  (nome de 

quem está inscrevendo o projeto) é domiciliado no endereço de minha residência, 

abaixo descrito e com comprovante de residência anexado. 

Declaro ainda, para todos os fins de direito perante às leis vigentes, que a 

informação aqui prestada é de minha inteira responsabilidade. 

 
Endereço completo da residência (nome da rua, nº, bairro e CEP): 

 
 

 
 
 
 

Assinatura do responsável 
pelo comprovante de residência 

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

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO Nº 075/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originá¬rio, que passa a ter a seguinte 
redação:

“A fiscalização ficará a cargo dos servidores: Luciana Gasparelo, Joelson Sluszz, Vanessa 
Almeida, Adriana Pacholok, Silvio Tozetto Kaveski, Cleiber Marcio Flores, Ederson Carlos do 
Nascimento, Paula Gisele Rocha Cabral Braz, Edenilde Aparecida Bastos, Marcio Rogério da 
Rosa, Ariane Cação Ribeiro Eltermann,; Camila Jacon Minozzo, Juliana Teresinha Ramos Ilha, 
Elaine Peclat Bastos. GESTORES: Jean Pierre Leoni, José André Przybytovicz Andrade de 
Lima, Julita Simone Therezinha Rentschler, Renata Moraes.”

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  22 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 14/05/2021       PROTOCOLO: 28791 / 2021 PROCESSO: 101

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: BARÃO DE TEFFE, 291

Bairro: CENTRO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 12.350.742/0001-26  Insc. Estadual: 

Telefone: 4232226329

OBJETO

Aquisição de Leite tipo B refrigerado, pasteurizado e homogeneizado1litro.

JUSTIFICATIVA

Artigo 24, inciso V da Lei n. 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110302005124063390300000 369 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  117801  4680.00Leite tipo B refrigerado, pasteurizado e homogeneizado com 

3% de gordura .Embalagem pacote de 1litro

 3,90  18.252,00 PCT

Total:  18.252,00 

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

EMBASAMENTO LEGAL

RODRIGO DANIEL MANJABOSCO

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 01/06/2021 
às 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 62/2021, para Contratação de Empresa para realização de calibração rastreada de ter-
mo Higrômetros e termômetros da Fundação Municipal de Ponta Grossa, de acordo com a Rede 
Brasileira de Calibração. Valor Máximo: R$ 14.889,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede 
da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 17 / 05 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

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

FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica 006/2021

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 01 de junho de 2021, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro, para atender as 
necessidades da Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, através do sistema 
de registro de preços. Valor máximo estimado: R$ 24.246,41 (vinte e quatro mil, duzentos e 
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)
 Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal 
2382.  A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da trans-
parência e bllcompras.com.  Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 17 de maio de 2021
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2021 
Exercício: 2021 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 17/05/2021       PROTOCOLO: 31109 / 2021 PROCESSO: 25 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: SERVOPA S/A COM E IND 

Endereço: DOUTOR LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA, 233 
Bairro: OFICINAS   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:  

CNPJ: 76.564.624/0005-27  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Revisão do veículo, VOLKSWAGEN FOX CONNECT, ano/modelo 18/19, placa BCH-0637, de uso da FASPG. 
JUSTIFICATIVA 

Trata de serviço único e exclusivo durante a vigência da garantia. Ainda, sabe-se que a concessionária apontada é a única autorizada da 
marca em nossa cidade. Artigo 24, inciso XVII, da Lei n. 8.666/93. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700408244004723393390300000 833 MATERIAL DE CONSUMO 
2700408244004723393390390000 833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   117136   1.00 (FAS) PASTILHA DE FREIO  426,20   426,20  UND 
 1   2   114760   1.00 (FAS) FILTRO DE AR CONDICIONADO  57,50   57,50  UN 
 1   3   113749   1.00 (FAS) FILTRO AR MOTOR  57,50   57,50  UN 
 1   4   110763   1.00 (FAS) FILTRO DE ÓLEO AUTOMOTIVO  53,39   53,39  L 
 1   5   112829   1.00 (FAS) BUJÃO DO CARTER  21,84   21,84  UN 
 1   6   112647   4.00 (FAS) ÓLEO DE MOTOR  56,87   227,48  UN 
 1   7   117823   2.00 (FAS) TRAVA  10,76   21,52  UN 
 1   8   112192   1.00 (FAS) FILTRO COMBUSTÍVEL  35,65   35,65  UN 
 1   9   115426   1.00 (FAS) CART- AR  70,01   70,01  UN 
 1   10   112646   2.00 (FAS) FLUIDO DE FREIO  81,18   162,36  UN 
 1   11   115422   0.31 (FAS) GEOMETRIA NACIONAL  220,00   68,20  SVÇ 
 1   12   112195   0.24 (FAS) BALANCEAMENTO  220,00   52,80  SRÇ 
 1   13   117832   0.50 (FAS) TROCA DE FLUIDO DE FREIO  220,00   110,00  SRÇ 
 1   14   117833   0.26 (FAS) HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO  220,00   57,20  SRÇ 
 1   15   117135   0.50 (FAS) TROCA DE PASTILHA  220,00   110,00  SRÇ 
 1   16   117834   0.30 (FAS) TROCA DE FILTRO DE AR  220,00   66,00  SRÇ 
 1   17   117835   0.20 (FAS) TROCA DE FILTRO CONTRA  220,00   44,00  SRÇ 
 1   18   117836   0.10 (FAS) SERVIÇO DE INSPEÇÃO  220,00   22,00  SVÇ 
 1   19   115424   0.90 (FAS) MANUTENÇÃO  220,00   198,00  SVÇ 

Total:  1.861,65  

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

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 
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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

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA a compromissária compradora in-
fracitada, tendo em vista o descumprimento de cláusulas contratuais atinentes à inadimplência 
financeira. Assim sendo, solicita-se comparecimento da mutuária no prazo máximo de 3 (TRÊS) 
DIAS ÚTEIS, a fim de efetuar a quitação dos valores inadimplidos até a presente data. Depois 
de constituída em mora a promissária compradora, caso não haja explicações em até 30 (trinta) 
dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado rescindido, 
podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.
– LOTEAMENTO PARQUE DOS SABIÁS 
– NOME MUTUÁRIA: PALOMA KAREN PONTES DA SILVA

Ponta Grossa, 06 de maio de 2021

JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO
Diretor Financeiro – PROLAR
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 09/2021
DATA CONCESSÃO 13/05/2021
NOME DAINLER EDUARDO HADIMA MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 12.488.689-9 SSP/PR - 102251
DESTINO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

MOTIVO À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COM DESTI-
NO À GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 14/05/2021 - 08:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 14/05/2021 - 18:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL - SANDERO – BCF-6503
______________________________________________________________________________
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 11/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: PATRICIA DE MORAES HINZ – CNPJ 06.718.646/0001-95
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – art. 28, I da Lei 14.133/21
Objeto: fornecimento de móveis e equipamentos de escritório – Lote 02
Valor Total: R$ 46.798,84 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e 
quatro centavos).
Dotação:01.001.01.031.0001.1.001
4.4.90.52.42.00

Ponta Grossa, em 06 de maio de 2021
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
*Republicado por incorreção
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