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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº   1 9. 5 1 5,   de   11/10/2021
Revoga os Decretos nºs 19.501/2021, 
19.503/2021 e 19.504/2021,  conforme especifica.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o art. 20, § 3° da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o 
contido no protocolo SEI  n° 72.543/2021,

D E C R E T A
Art.1°.  Ficam revogados, os Decretos nºs 19.501/2021, 19.503/2021 e 19.504/2021, datados de 

07 de outubro de 2021.
Art.2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 5 1 6,   de   11/10/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 72543/2021,

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 12 de outubro de 2021, PATRICIA REGINA MUHLENBRUCH, do 
emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 07, da Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 5 1 7,   de   11/10/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 72543/2021,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 13 de outubro de 2021, LUCIANA RENON DE OLIVEIRA, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 07, da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 9. 5 1 8,   de   11/10/2021     

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 72543/2021,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 13 de outubro de 2021, PATRICIA REGINA MUHLENBRUCH, para 
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessora de Gabinete, CC 16, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO Nº 210/2021

 Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo lici-
tatório realizado sob a modalidade Pregão nº 210/2021 – para Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de manutenção para os veículos pesados da Secretaria municipal 
de Serviços Públicos. realizado em 04/10/2021.
FORNECEDOR: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA-CNPJ:04.862.831/0003-95

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

Valor Total 
(R$)

1 1

Fornecimento das pe-
ças a serem substi-
tuídas, sendo que os 
valores praticados para 
tal fornecimento serão 
os valores referendados 
pelas Tabelas de Pre-
ços dos Fabricantes, as 
quais deverão ser for-
necidas pela contratada 
para conferência pela 
contratante, com a de-
vida garantia das peças.

SVÇ 1 550.000,0000
550.000,0000 
Desconto de 

50%

1 2

 Mão de obra de manu-
tenção para os veículos 
pesados a ser reali-
zada tanto em caráter 
preventivo como cor-
retivo, devendo incluir 
os serviços de elétrica, 
lataria, pintura, tapeça-
ria, estofaria, retífica de 
motores, manutenção 
de bombas injetoras e 
bicos dos motores, fa-
bricação e fornecimento 
de mangueiras hidráuli-
cas, além dos serviços 
de resgate (socorro) e 
reboque dos veículos 
pesados avariados

SVÇ 1 450.000,0000
450.000,0000 
Desconto de 

50%

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.000.000,00 (um milhão reais).
ITEM 1 E 2: DESCONTO DE 50% 

Ponta Grossa/PR, 08 de outubro de 2021.
Beatriz Vieira

Pregoeira
______________________________________________________________________________
Resultado do  Pregão nº 195/2021 – Processo nº /2021 – para Aquisição de Toner e papel 
sulfite para uso da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuaria e Abastecimento realizado em 
29/09/2021.
FORNECEDOR: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 
10.210.196/0001-00

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

Valor Total 
(R$)

1 1 CARTUCHO DE TONER 
LEX COMPATIVEL E 260

DSI 
E260A11L UND 15 80,00 1.200,00

2 1
CARTUCHO DE TO-
NER HP COMPATIVEL 
505A/280A

DSI 
CE505A/
CF280A

UND 15 49,00 735,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais).

FORNECEDOR: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 28.650.669/0001-48

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

Valor Total 
(R$)

4 1
PAPEL SULFITE A 4 , 
GRAMATURA 75 - PCT 
COM 500 UND

MAGNUM UND 40 20,50 820,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).
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FORNECEDOR: ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 28.491.296/0001-00

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

Valor Total 
(R$)

3 1
CARTUCHO TONER 
HP DESK JET M 1212 
285 A

PREMIUM 
285A UND 15 35,99 539,85

Valor Total do Fornecedor: R$ 539,85 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 3.294,85 (três mil, duzentos e noventa e 
quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Ponta Grossa/PR, 11 de outubro de 2021.
Pregoeira: Suzana Molina

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº187/20219
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contra-
tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento) R$ 
38.675,00 (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais).
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 300/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 
LÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 30/07/2021 a 30/07/2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), com o percentual de desconto para o serviço, será de 8%, sobre a tabela de 
preços das Companhias Aéreas, aprovada pelo DAC/Ministério da Aeronáutica.

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
DELIBERAÇÃO Nº 001/2021 DA COMISSÃO ORGANIZADORA

3º FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
 A Comissão Organizadora do 3º Fórum Municipal dos Direitos da Mulher, constituída 
pela Mesa Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por indicação publicada em 
Diário Oficial do Município no dia 24 de setembro de 2021, para a organização do Fórum e para a 
eleição das Entidades não governamentais do CMDMPG, reunida no dia 06 de outubro de 2021,

D E L I B E R O U
Art.1º.  Pela aprovação do Regulamento do 3º Fórum Municipal dos Direitos da Mulher e da Elei-

ção das Entidades não Governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 
Ponta Grossa, conforme anexo.

Art.2º.  A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
 PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 07 de outubro de 2021.
ISABELA SENS FADEL GOBBO

Presidente da Comissão Organizadora
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
REGULAMENTO DO 3º FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

E DA ELEIÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS NO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE PONTA GROSSA

 A Comissão Organizadora do 3º Fórum Municipal dos Direitos da Mulher, constituída 
pela Mesa Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por indicação publicada em 
Diário Oficial do Município no dia 24 de setembro de 2021, publica o Regulamento do Fórum Mu-
nicipal e do processo eleitoral de escolha das Entidades não Governamentais, biénio 2021-2023, 
que ocorrerá no dia 12 de novembro de 2021.

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE
Art.1º. Este regulamento tem por finalidade definir as normas de funcionamento do 3º Fórum Mu-

nicipal dos Direitos da Mulher e da eleição das Entidades não Governamentais para com-
posição do CMDM de Ponta Grossa-PR, biênio 2021-2023, em consonância ao disposto 
na Lei Municipal nº 13.540/2019, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
no Decreto Municipal nº 16.777/ 2019, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa.  

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º. A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros, conforme indicação 

publicada no Diário Oficial do Município em 24 de setembro de 2021:
    • Maria Cristina Rauch Baranoski – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG;
    • Camila Calisto Sanches – Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais – SMPPS;
    • Rosélia de Lourdes Ribeiro – União das Mulheres dos Campos Gerais - AUMCG
    • Isabela Sens Fadel Gobbo – União Brasileira de Mulheres – Secção Paraná;
Parágrafo único. Além da Comissão Organizadora acima denominada, o 3º Fórum Municipal dos 

Direitos da Mulher será coordenado pela Mesa Diretora, composta pela Presidente, Vice-
-Presidente e Secretária-Geral do CMDMPG, além da Secretária Executiva.

Art.3º. Compete à Comissão Organizadora:
    a) A coordenação das atividades durante o Fórum;
    b) Realizar as comunicações referentes ao Fórum através do Diário Oficial da    Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, imprensa, redes sociais etc.;
    c) Proceder o registro das candidaturas;
    d) Receber e apreciar impugnações de candidaturas, bem como garantir a ampla defesa da 

impugnada.
    e) Realizar a divulgação do resultado da eleição. 

CAPÍTULO III – DO FÓRUM
Art.4º. O 3º Fórum Municipal dos Direitos da Mulher ocorrerá no dia 12 de novembro de 2021, 

às 14 horas, sendo realizado em formato presencial no Grande Auditório da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – Praça Santos Andrade, s/n, segundo andar, bloco A. 

CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO E DO CREDENCIAMENTO DO FÓRUM
Art.5º. Poderão inscrever-se para participar como ouvinte do 3º Fórum Municipal dos Direitos da 

Mulher qualquer pessoa que tenha interesse e/ou que atue na promoção, defesa e garantia 
dos direitos das mulher em Ponta Grossa.

Parágrafo Primeiro: As inscrições serão feitas por meio de formulário online (link) até o dia 12 
de novembro de 2021, informando dados básicos para a emissão de certificado (nome 
completo, documento de identificação, CPF, e-mail). 

Art.6º. O credenciamento será das 13 horas às 15 horas no dia do 3º Fórum Municipal dos Direitos 
da Mulher e os inscritos deverão apresentar documento de identificação oficial (RG/CNH/
etc.) na entrada do evento. 

CAPÍTULO V – INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 
Art.7º. Poderão inscrever-se para concorrer a uma vaga no Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Ponta Grossa as entidades não governamentais que atuem na promoção, defe-
sa e garantia de direitos das mulheres em Ponta Grossa.

Parágrafo único. Nos termos do art. 6 da Lei Municipal nº 13.540, de 11 de setembro de 2019 e 
do art. 4º do Decreto Municipal nº 16.777 de 19 de dezembro de 2019, as entidades não 
governamentais podem ocupar as 10 (dez) vagas do CMDMPG. 

Art.8º. As inscrições serão realizadas mediante apresentação dos seguintes documentos com-
probatórios: CNPJ, Estatuto Social, Ata de Eleição e Ofício solicitando a inscrição, devi-
damente assinado pela representante legal, indicando as representantes que participarão 
do Fórum e votarão em nome da entidade (titular e suplente com seus respectivos nomes 
e CPF), e contendo em anexo um relatório das atividades desenvolvidas pela entidade.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues via e-mail (cmdmpg@gmail.com) das 
00h00min de 09 de outubro às 23h59min de 27 de outubro de 2021, ou presencialmente, na 
Secretária Municipal de Políticas Públicas (Sala dos Conselhos), na rua Joaquim Nabuco, 
nº 59, Uvaranas, Ponta Grossa, das 08h00min de 13 de outubro às 15h00min de 27 de 
outubro de 2021.

Art.9º. No dia 28 de outubro a Comissão Organizadora irá fazer a análise      dos documentos 
das inscrições. A publicação da homologação das inscrições será realizada no dia 29 de 
outubro, em Diário Oficial do Município.

Art.10º. O período de recursos será realizado nos dias 30 de outubro a 05 de novembro por meio 
do e-mail cmdmpg@gmail.com. A análise dos recursos será feita pela Comissão no dia 08 
de novembro e publicada em Diário Oficial do Município até dia 10 de novembro. 

CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO
Art.11º. A realização do 3º Fórum Municipal dos Direitos da Mulher terá a seguinte programação:
    a) 13h00 – Credenciamento; 
    b) 14h00 – Abertura do Fórum;
    c) 14h30 – Mesa redonda;
    d) 15h00 – Debate e encerramento do credenciamento;
    e) 15h45 – Início da eleição com a exposição e apresentação das Entidades não governamen-

tais que trabalham na promoção dos direitos das mulheres;
    f) 16h15 – início do processo de votação;
    g) 16h45 – Resultado da eleição;
    h) 17h00 – Aclamação das entidades eleitas;
    i) 17h15 – Leitura das diretrizes do CMDM;
    j) 17h30 – Encerramento.

CAPÍTULO VII – DA ELEIÇÃO 
Art.12º. A eleição das Entidades não Governamentais será realizada por meio de votação em cé-

dula de papel, que serão disponibilizadas após a exposição e apresentação das entidades 
e contabilizadas pela comissão organizadora, conforme programação acima listada.

Paragráfo primeiro. A votação será secreta e e ocorrerá em salas específicas para este fim.
Paragráfo segundo. Terão direito a voto as entidades habilitadas para o processo de eleição e 

votarão, sequencialmente, conforme o número de vagas disponíveis. 
Paragráfo terceiro. Poderão participar da votação o representante legal da Entidade definido no 

ofício de inscrição.
Art.14º. As Entidades não Governamentais mais votadas serão eleitas para ocupar as vagas dis-

poníveis, sequencialmente.
Parágrafo único. No caso de empate entre as concorrentes, o critério usado para desempate será 

o da Entidade que tiver mais tempo de atuação na promoção, defesa e garantia de direitos 
das mulheres em Ponta Grossa. 

Art.15º. Totalizados os votos, as Entidades que obtiverem o maior número de votos, serão procla-
madas para compor o Conselho para o período de 2021/2023.

Paragráfo Primeiro. As Entidades serão relacionadas em ordem decrescente em conformidade 
com o número de votos obtidos.

Paragráfo Segundo. As Entidades que não forem votadas entre as primeiras que comporão o 
Conselho, ocupando as 10 cadeiras, permanecerão listadas por ordem do número de votos 
e serão chamadas a compor o Conselho no caso de vacância dentro desta ordem.

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.16º. Serão conferidos certificados de nas seguintes modalidades:
    a) Ouvinte;
    b) Palestrante;
    c) Organizador.
Art.17º. Cronograma das atividades

Etapas Datas
Publicação do Edital no Diário Oficial do Município Até 13/10/2021
Inscrições dos Candidatos De 14/10 a 27/10 de 2021
Análise e homologação das candidaturas pela Comissão 
Eleitoral 28/10/2021

Publicação da Homologação dos Candidatos no Diário Oficial 
do Município 29/10/2021

Recursos De 30/10 a 05/11 de 2021
Análise dos Recursos 08/11/2021
Resultado  da   Análise   dos  Recursos  em Diário 
Oficial do Município Até 10/11/2021

3º Fórum Municipal da Mulher 12/11/2021

Art.17º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Ponta Grossa, 07 de outubro de 2021.

ISABELA SENS FADEL GOBBO
Presidente da Comissão Organizadora

______________________________________________________________________________

 

  
  
  
  
CCoooorrddeennaaddoorriiaa  ddee  eennggeennhhaarriiaa  ee  SSuuppeerrvviiSSããoo  TTééCCnniiCCaa  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PALACIO DR. DAVID FEDERMANN – AV. VISCONDE DE TAUNAY, 950 – CEP 84.051-950  
CENTRO CÍVICO – BAIRRO DA RONDA – PONTA GROSSA - PARANÃ  
  

 

A Coordenação do Concurso 02/2021 
 
Sétima relação. 
 
Concurso do Anteprojeto do Mercado Municipal Prefeito José Hoffmann. 
Torna público que respondeu a questões sobre o Edital do referido concurso. 
Respostas exaradas junto aos SEI: 
732181/2021. 
 
Cujo inteiro teor das respostas podem ser acessadas no link 
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia 
 
 Em 08/outubro/2021. 
 
Michel Haddad 
Coordenador do Concurso 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.73041.21.304.01 

PROCESSO - SEI: 73041/2021 
OBRA CPS 304 Rua ALBERTO SALLES 
TRECHO:  Rua ARACY DE MORAES RODRIGUES X Rua GERMANO JUSTUS 

 

Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos a 
seguir relacionados. 
 
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA 
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a 
entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma. 
 
2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas: 

A. Galerias de águas pluviais: 
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de 
ligação e alas de destinação da água captada. 
 

B. Sub-base: 
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor. 
 

C. Meio fio: 
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-
moldado ou extrusado (moldado in loco). 
 

D. Base: 
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base. 
 

E. Revestimento: 
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de 
ligação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação 
através do rolo compactador de pneus. 
 

F. Material: 
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por 
empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada. 
 

G. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e 
execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, 
tudo conforme previsto em memoriais e projetos.  
 

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN  
O custo total desta obra é decorrente do seguinte orçamento: 
  

 
4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) do 
inciso I, Artigo 82 do CTN 
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada 
Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao 
limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital 
de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra. 
 
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:  
 

OBRA:  RUA ALBERTO SALLES   
TRECHO:  RUA ARACY DE MORAES RODRIGUES X RUA GERMANO JUSTUS 
LOCALIDADE:  PQ. DOS PINHEIROS 

 
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital. 
 
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA - 
requisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por 
cento) da valorização agregada posteriormente à obra. 
 

ORÇAMENTO 
OBRA:  RUA ALBERTO SALLES LARGURA (m) 7,00 

TRECHO:   RUA ARACY DE MORAES RODRIGUES X RUA GERMANO JUSTUS TESTADA (m) 181,00 
LOCALIDAE  PQ. DOS PINHEIROS ÁREA (m²) 1267,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR 
UNIT. (R$) CUSTO(R$) 

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA     

1.1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com 
argila 

m 382,00 38,00 14516,00 

1.2 Remoção de material de 1ª categoria Incluindo escavação, 
carga, transporte e depósito - DTM = 4km m³ 228,06 11,00 2508,66 

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1911,36 3,50 6689,76 

1.4 Sub-base em pedra britada incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 15cm m³ 322,51 135,00 43538,73 

1.5 Base em brita graduada simples incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 10cm m³ 215,01 150,00 32250,91 

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 1267,00 6,00 7602,00 
1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm  m² 1267,00 42,00 53214,00 

SUB-TOTAL R$ 160.320,06 
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     

2.1 Movimento de terra p/ abertura de valas incluindo 
escavação, carga e transporte - DTM = 4km m³ 196,20 10,50 2060,10 

2.2 Reaterro e apiloamento de valas com material das valas 
incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 10km m³ 168,82 25,00 4220,48 

2.3 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia traço 1:4 

m 218,00 140,00 30520,00 

2.4 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia traço 1:4 

m 0,00 180,00 0,00 

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 12,00 1100,00 13200,00 
2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 1,00 950,00 950,00 
2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 0,00 900,00 0,00 
2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 1,00 1400,00 1400,00 
2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com Grelha  un 0,00 510,00 0,00 

SUB-TOTAL R$ 52.350,58 
  CUSTO DA OBRA  R$    212.670,64  
  DESPESAS ACESSÓRIAS  R$               0,00   
  CUSTO TOTAL DA OBRA  R$    212.670,64  

  CUSTO POR METRO 
QUADRADO  R$ 167,85  

  
7. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO - 
requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN 
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo 
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008. 

Ponta Grossa/PR, 08 de outubro de 2021.  
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 

ANEXO I 
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.  
 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA 
DA RUA 
metro 

½ 
PISTA 
metro 

ÁREA m2 

GERSON MATTOSO 108285 18 23 19,00 7,00 3,5 66,50 
ADRIANE TUREK 108284 18 22 8,00 7,00 3,5 28,00 
CRISTIAN EDUARDO K. FRANCO 161261 18 22 3,00 7,00 3,5 10,50 
EMANUELLE BEATRIZ V. MACHADO 108283 18 21 8,00 7,00 3,5 28,00 
EDITE DUARTE SANTANA 161939 18 21 3,00 7,00 3,5 10,50 
KARIN RAQUEL ALVES DOS SANTOS 108282 18 20 14,00 7,00 3,5 49,00 
THIAGO FERREIRA 108281 18 19 6,00 7,00 3,5 21,00 
CARLOS EDUARDODE PAULA SANTOS 180818 18 19 4,00 7,00 3,5 14,00 
FLAVIA MARIANNE COLASSO DE LIMA 180819 18 19 4,00 7,00 3,5 14,00 
DANIEL REMOARDO DOS SANTOS 108280 18 18 6,00 7,00 3,5 21,00 
ALTENES FERREIRA 180508 18 18 4,00 7,00 3,5 14,00 
ORLANDO SLUPSKI 180509 18 18 4,00 7,00 3,5 14,00 
SANDRA PATRICIA CESAR HOFFMANN 108279 18 17 14,00 7,00 3,5 49,00 
ADRIANA DA APARECIDA BATISTA 108278 18 16 14,00 7,00 3,5 49,00 
ODAIR JOSÉ DOS SANTOS 108277 18 15 4,55 7,00 3,5 15,93 
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 179137 18 15 4,55 7,00 3,5 15,93 
EVERTON JOHNNY SILVA 179138 18 15 4,90 7,00 3,5 17,15 
WILMAR DE LUCENA PAULINO 108276 18 14 14,00 7,00 3,5 49,00 
IGREJA EV. ASSEMBLÉIA DE DEUS 108298 18 13 32,16 7,00 3,5 112,56 
 

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

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 08 de outubro de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do Contribuinte Nome Protocolo
140486 ADMIR CALIXTO SEI72611/2021
145426 ALFERIO ANTONIO CARNEIRO SEI72611/2021
152117 ALTAIR CASTORINO ROMAO SEI72611/2021
231693 AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL LTDA SEI72611/2021

8554 ANDERSON DE PAULA SEI72611/2021
39903 ANDREIA DA APARECIDA TOMAZ SEI72611/2021
73747 AROLDO SILVA SEI72611/2021
62155 BIANCA BATISTA PONTES SEI72611/2021

132531 CARLOS ALBERTO CARDON BAHLS SEI72611/2021
222737 CARLOS HENRIQUE DE TOLEDO ARDENGUI SEI72611/2021
75044 CASSIELE FLORIANI SEI72611/2021
107811 CASTORINA RIBEIRO MARTINS SEI72611/2021
104991 CLARITO SIDNEI TAQUES E OUTROS SEI72611/2021
164059 DENILSON RAMOS SEI72611/2021
26793 ELEANDRO FERREIRA SEI72611/2021
73530 ESPÓLIO DE EDVETE SCREMIN SEI72611/2021

455551 ESPOLIO DE ELOIS TOMAL SEI72611/2021
94267 ESPOLIO DE GIULIANO PEDRINI SEI72611/2021
78287 ESPÓLIO DE JOSE ISRAEL MORENO SEI72611/2021

212607 FABIANE GOMES NUNES DOS SANTOS SEI72611/2021
31198 GEISON CARLOS DERKOSKI SEI72611/2021

233519 I L A BARBOSA & CIA LTDA SEI72611/2021
139906 IRENE SOARES DOS SANTOS SEI72611/2021
43281 IRINEU PEDRO MARENDA SEI72611/2021

190562 ISONEI FERREIRA DA SILVA SEI72611/2021
128460 IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS SEI72611/2021
379818 JESELMA ALVES DOS SANTOS SEI72611/2021
374225 JESSICA LORENA ANDREATA SEI72611/2021
165491 JOAO LEONIL SOUZA DA SILVA SEI72611/2021
118244 JOAO LUIZ BARBOSA SEI72611/2021
22612 JOAQUIM CARLOS BALULA SEI72611/2021
29720 KARIN CRISTIANE BEVERVANCO SEI72611/2021

164082 LAERTES SCHEMBERGER SEI72611/2021
47384 MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS SEI72611/2021

186182 MARCELO CAMINSKI DOS SANTOS SEI72611/2021
19856 MARCIA CRISTINA MOTTIM SEI72611/2021

202531 MARCIO FABRICIO RIBEIRO SEI72611/2021
62742 MARCOS AURELIO RIBEIRO SEI72611/2021

143185 MARIA JOSE DA CRUZ KRASNHAK SEI72611/2021
95239 MIGUEL MELCHIOR FERREIRA PRESTES SEI72611/2021

218331 NILCEIA APARECIDA RIBEIRO 02908703998 SEI72611/2021
113311 OSCAR DA SILVEIRA SEI72611/2021
217223 RAFAEL ANTONIACOMI SEI72611/2021
98236 RAULI JOSE ESTIVALLETTI SEI72611/2021
71704 RODRIGO SANTANA RUPPEL SEI72611/2021

186178 ROSDENEI GARCIA FERREIRA SEI72611/2021
137293 SERGIO FERREIRA SEI72611/2021
99125 VALDIR NUNES DE OLIVEIRA SEI72611/2021
87528 VICENTE MILANESE SEI72611/2021
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SÚMULA DO PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA CNPJ: 02.166.777/0001-80, torna público que que re-
quereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa – via SGA do Instituto de Água e 
Terra a Licença de Instalação (LI), para Atividades de oficina mecânica, lataria e pintura de automó-
veis leves, situada à Av. Ernesto Vilela, n.º 1801 - Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A AUTO MECANICA VOLMAX LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores implementada na AV SOUZA NAVES 
6401, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A CARMO & CARMO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOLEJO LTDA torna público que irá reque-
rer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para 
a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores na AV 
SOUZA NAVES 7053, KM 6.5 BOX 02, CHAPADA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Welt Participações Ltda torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada para atividade de Comércio de Materiais de Cons-
trução, na Rua Arnaldo José de Moraes, 260, em Ponta Grossa (PR).

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

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  54 / 2021

Exercício: 2021

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 08/10/2021       PROTOCOLO: 56533 / 2021 PROCESSO: 212

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: FJ INSTALACOES E OBRAS ELETRICAS LTDA

Endereço: ERNESTO VILELA, 3036

Bairro: NOVA RÚSSIA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 29.730.518/0001-62  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de reconstrução da fiação elétrica da entrada de energia Copel 

Padrão 200A e que alimentam os circuitos da Unidade de Saúde Ambrósio Brecailo na Vila Bonsucesso da Fundação Municipal de 

Saúde.

JUSTIFICATIVA

Inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110301005523963390300000 494 MATERIAL DE CONSUMO

3000110301005523963390390000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  110547  1.00Peças  4.244,50  4.244,50 UND

 1  2  104005  1.00Mão de Obra  2.800,00  2.800,00 SVÇ

Total:  7.044,50 

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

______________________________________________________________________________
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EDITAL N.º 001/2021 – PSS 
 
A Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência dos 
Campos Gerais - CIMSAMU, no uso das atribuições legais conferidas pelo  ESTATUTO, bem 
como a RESOLUÇÃO 06/2021 e ATO 06/2021, torna pública a realização de Processo 
Seletivo Simplificado para a contratação temporária de empregados públicos, regidos pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por prazo determinado, atendendo 
assim a necessidade temporária de excepcional interesse público.   
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS - nº 001/2021, será executado pelo CIMSAMU, 
através da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria nº 18/2021 
publicada no Diário Oficial eletrônico do Município de Ponta Grossa n° 3194, a quem caberá 
o acompanhamento, execução e a supervisão de todo processo, bem como as deliberações 
que se fizerem necessárias objetivando o regular desenvolvimento do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS. 
1.1.1 As vagas disponibilizadas neste Edital possuem caráter transitório. 
1.2 Os candidatos selecionados nos termos deste Edital serão contratados 
temporariamente pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação correlata. 
1.2.1 Os contratados estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, cujas 
contribuições serão recolhidas somente durante o período trabalhado. 
1.3 Este PSS consistirá em prova de títulos referentes à escolaridade, aperfeiçoamento 
profissional e tempo de serviço, conforme disposto nos Anexos deste Edital. 
1.4 Antes de se inscrever no PSS, o candidato deverá observar as prescrições deste Edital 
e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os requisitos 
exigidos para a contratação. 
1.4.1 A realização da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento das instruções e 
na aceitação das condições do PSS estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais avisos, retificações e instruções específicas para a 
realização do certame, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
1.5 A participação dos candidatos no PSS não implica obrigatoriedade de contratação, 
ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação. 
1.5.1 Fica reservado ao CIMSAMU o direito de proceder às contratações em número que 
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de 
classificação final e ao prazo de validade deste Edital. 
1.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos 
referentes a este PSS, por meio do endereço eletrônico www.cimsamu.com.br e no Diário 
Oficial do Município de Ponta Grossa, no endereço eletrônico  
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial . 
1.7 Será admitida a impugnação deste Edital no prazo de 2 (dois) dias a contar da data de 
sua                   publicação no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa. 
1.7.1 A impugnação poderá ser elaborada, devidamente fundamentada, e encaminhada on-
line para o email: rh@cimsamu.com.br até  as  16 horas 59 minutos e 59 segundos. 
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2. CRONOGRAMA 
 

FASE PERÍODO 

Período de 
inscrições 

Das 9h de 13/10/2021 até as 17h de 19/10/2021, na sede do 
CIMSAMU localizada na Rua Jacinto Lozza, 81 – Vila Estrela, em 
Ponta Grossa – PR. 

Taxa de inscrição Não há taxa de inscrição 

Prazo de Impugnação do 
Edital 

13/10/2021 a 15/10/2021, até às 16h 59min 59seg no endereço 
eletrônico: rh@cimsamu.com.br. 

Prazo de Resposta à 
impugnação ao Edital 

De 18/10/2021 a 19/10/2021, até as 17h, pelo endereço eletrônico: 
rh@cimsamu.com.br. 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

26/10/2021, no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br. 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 

Impugnação ao 
indeferimento das inscrições 

27/10/2021 até as 16h 59min 59seg, no endereço eletrônico: 
rh@cimsamu.com.br. 

Resposta a impugnação ao 
indeferimentos das 
inscrições 

29/10/2021 pelo endereço eletrônico www.cimsamu.com.br. 

Resultado Provisório do 
PSS 29/10/2021 no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br. 

Recurso do Resultado 
Provisório do PSS 

01/11/2021 a 03/11/2021 até às 16h 59min 59seg no endereço 
eletrônico: rh@cimsamu.com.br. 

Respostas aos Recursos  do 
Resultado Provisório do 
PSS 

04/11/2021 no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br. 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 

Convocação para 
comprovação de títulos 
 

05/11/2021, FASE I via edital,  no endereço eletrônico  
www.cimsamu.com.br; www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 

Prazo para apresentação 
documentação Fase I 

Das 9h de 0 8 /11/2021 até as 17h de 11/11/2021, na sede do 
CIMSAMU localizada na Rua Jacinto Lozza, 81 – Vila Estrela, em 
Ponta Grossa – PR. 

Homologação da 
Autodeclaração de 
Pessoa Negra 

12/11/2021 Após a divulgação da Classificação Final, no endereço 
eletronico www.cimsamu.com.br; www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-
oficial. 

Impugnação da 
Homologação 
Autodeclaração de Pessoa 
Negra 

16/11/2021 até as 16h 59min 59seg, no endereço eletrônico: 
rh@cimsamu.com.br. 

Resposta a Impugnação 
da Homologação 
Autodeclaração de Pessoa 
Negra 

17/11/2021 no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br; 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 
 

Homologação e Divulgação 
do Resultado Final do 
Processo Seletivo 

18/11/2021 no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br. 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 

Contratação De acordo com a necessidade, no decorrer do ano de 2021/2022. 
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3. VAGAS, CARACTERÍSTICAS E ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES: 

 
AGENTE DE ADMINISTRATIVO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a 
administração do CIMSAMU. Atender o público em geral, fornecendo e recebendo 
informações sobre os serviços. Tramitar processos e demais expedientes; tratar de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. 
Elaborar e redigir correspondências. Controlar o material de consumo e/ou permanente 
existente no setor, operar microcomputador e periféricos.  Executar as rotinas do setor pessoal 
do CIMSAMU. 
 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1. Interpretar e executar leis, regulamentos, decretos e normas referentes à 
administração pública;  
2. Redigir e digitar correspondências, atas e demais documentos, conferindo os trabalhos 
executados quanto à ortografia e clareza do texto;  
3. Proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 
administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, 
efetuando cálculos e prestando informações, quando necessário;  
4. Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, 
manuais de serviços e relatórios em geral;  
5. Organizar, controlar e atualizar arquivos de correspondência e documentos, visando a 
obtenção posterior de informações e elaboração de relatórios de atividades;  
6. Receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências, documentos e 
encomendas, controlando sua movimentação e encaminhando ao setor destinado;  
7. Recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando as informações desejadas, 
orientando-as sobre procedimentos para cada caso, baseando-se em normas e registros 
existentes ou encaminhando-as ao local adequado;  
8. Efetuar cálculos simples, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares;  
9. Atender e realizar chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou 
fornecer informações;  
10. Operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores 
de textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor;  
11. Verificar periodicamente o estoque de material de escritório para consumo do órgão, 
providenciando sua devida reposição;  
12. Operar aparelhos telefônicos; 
13. Fornecer dados cadastrais, para a elaboração de projetos;  
14. Realizar a atualização de dados, cadastros e outros, com todas as informações 
colhidas em processos e vistorias;  
15. Encaminhar as solicitações e consultas de serviços às áreas pertinentes, separando-
as de acordo com o assunto para o despacho do responsável pela área;  
16. Preencher formulários pertinentes às atividades da área de atuação;  
17. Registrar dados de acompanhamento dos processos e irregularidades constatadas 
para fins de informação e controle;  
18. Buscar e promover o aperfeiçoamento dos serviços próprios da Unidade;  
19. Dar assistencia ao superior hierárquico em assuntos relacionados à área de atuação;  
20. Dar assistencia a direção superior na divulgação de informações oficiais de atividades 
internas e aos órgãos de comunicação, inclusive anúncios e editais;  
21. Participar de reuniões técnicas, administrativas e de treinamento, quando designado 
pela chefia;  
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22. Participar de estudos destinados a simplificar o trabalho e reduzir custos operacionais;  
23. Efetuar a execução de atividades burocráticas do setor pessoal (RH), tais como: Registro 
de servidores, geração da folha de pagamento, 13º salário, férias, desligamentos de 
servidores do CIMSAMU, e atividades correlatas; 
24. Entregar dentro do prazo as obrigações correlatas as atividades do setor pessoal (RH); 
25.Efetuar o levantamento de necessidades com vistas ao desenvolvimento da programação 
do setor de trabalho;  
26. Acompanhar processos administrativos burocráticos do setor de compras e das licitações; 
27.Desempenhar outras atividades correlatas.  
 
QUADRO DE VAGAS:  
 
Emprego Público Vagas Remuneração mensal Carga Horária 

semanal 
Agente Administrativo  
Lotação: Sede Cimsamu 

 
01 + CR 

 

R$ 1.622,85 + 
Vale refeição no valor 
de R$ 34,57 por dia 
útil 

 
40h 

  CR= Cadastro Reserva 

CONTADOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  

1- Realizar atividades inerentes à contabilidade pública, discernir documentos e informações, 
realizar  lançamentos, contábeis, patrimoniais, financeiros; 
2- Elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros,  
3- Exercer atividades na área financeira por meio de sistemas, controles e atos fisicos; 
4- Cumprir as determinações/deveres determinados pelos superiores. 
5- Controlar a execução orçamentária em todas as suas fases; 
6 - Organizar e assinar balanços e relatórios de natureza contábil ou gerencial; 
7- Cumprir integralmente a Agenda de Obrigações do Tribunal de Contas do Paraná no que 
tange especialmente ao envio do SIM-AM, SIAP, e demais obrigações inerentes; 
8- Elaborar justificativas, defesas e recursos junto a processos administrativos, financeiros e 
contábeis de prestação de contas requerida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou 
de outros entes que realizem solicitações da mesma natureza; 
9- Orientar no gerenciamento orçamentário, incluindo abertura de créditos adicionais, de 
acordo com a legislação aplicável; 
10-Prestar assessoramento sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e 
tributária; 
11- Controlar dotações orçamentárias; 
12- Auxiliar na elaboração orçamentaria trazendo segurança técnica para o procedimento; 
13- Implementar o orçamento anual via sistema para sua execução; 
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14-Executar outras tarefas correlatas inerentes ao cargo de contador, não descritas neste 
tópico ou que venham a surgir posteriormente. 

 
 QUADRO DE VAGAS 
 

Emprego Público Vagas Remuneração 
mensal 

Carga Horária semanal 

Contador   
Lotação: Sede  CIMSAMU  

 
01 + CR 

 
R$ 2.600,00 

 
20 h 

  CR= Cadastro Reserva  
 
CONTROLADOR INTERNO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:  
1-  Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
2- Realizar o controle em todos os níveis e em todas as unidades do Consórcio com relação 
à perfeita execução da Receita e Despesa Orçamentária; 
3-  Exercer o controle das operações de crédito e garantias bem como os direitos e haveres 
do Consórcio; 
4- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal; 
5- Exercer controle das informações para o sistema de Auditoria Pública do Tribunal de Contas 
do Estado; 
6- Realizar periodicamente, junto à Coordenação Financeira Contábil, auditoria nos sistemas 
contábeis, financeiro e patrimonial inclusive nas prestações de contas dos suprimentos de 
fundos concedidos, emitindo parecer técnico consubstanciado nos resultados encontrados; 
7- Receber e apurar procedência de declarações ou denúncias sobre questões relacionadas 
a execução orçamentária e financeira, sugerindo, quando for o caso, a instalação de 
sindicâncias e inquéritos administrativos pertinentes; 
8- Emitir parecer e relatório; 
9- Prestar assistência direta e imediata nos assuntos relativos ao Controle Interno, 
especialmente no que diz respeito aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
10- Apoiar o controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no exercício de sua 
missão institucional; 
11- Executar outras atividades afins ou correlatas no âmbito de sua competência. 
12- Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o 
cumprimento das metas previstas no Placic, e a execução dos programas de orçamento do 
Consórcio, periodicamente; 
13- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economia e 
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Consórcio;  
14- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos, 
haveres e cobranças do Consórcio;  
15- Examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente;  
16- Examinar as fases de execução da despesa, inclusive a ela correspondente, verificando 
a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade; 
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17- Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, 
emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças; 
18- Preparar e encaminhar a Prestação de Contas Anual e elaborar os contraditórios e 
informações ao TCE/PR, observando os prazos legais; 
 
 
QUADRO DE VAGAS  

 
 

Emprego Público Vagas Remuneração 
mensal 

Carga Horária semanal 

Controlador Interno  
Lotação: Sede CIMSAMU 

 
01 + CR 

 
R$ 3.736,12 

 
20 h 

  CR= Cadastro Reserva  
 

CADASTRO E INSCRIÇÃO 
3.1 As inscrições deverão ser feitas na sede do CIMSAMU/Setor de Recursos Humanos, 
localizada na Rua Jacinto Lozza, 81 – Vila Estrela, em Ponta Grossa - PR, no período de 
13/10/2021 a 19/10/2021, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, horário de Brasília, de segunda 
a sexta-feira (exceto feriados).  
3.2 Para inscrever-se no PSS o candidato deverá comparecer pessoalmente no endereço 
e nos horários e prazos indicados, ou por intermédio de procurador munido de instrumento 
público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 
Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes 
documentos: (cópia autenticada ou documento original acompanhado de fotocópia – para 
autenticação pelo CIMSAMU):  
3.2.1 CPF e documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de 
identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública ou Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como 
documento de identidade; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15);  
3.2.2 Prova de quitação das obrigações militares (se for o caso) e eleitorais;  
3.2.3 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente 
edital, acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações 
contidas no currículo (ou original e cópias – para autenticação pelo CIMSAMU);  
3.2.4 Para vaga de CONTADOR o candidato deverá apresentar Certificado de Curso Superior 
em Contabilidade (Ciências Contábeis) legalmente reconhecido e Registro no Conselho de 
Classe correspondente do Estado do Paraná (dentro do prazo de validade); 
3.2.5 Para vaga de CONTROLADOR INTERNO o candidato deverá apresentar Certificado 
de Curso Superior em Contabilidade (Ciências Contábeis), Administração, Direito, Economia 
ou Ensino Superior em Gestão Pública legalmente reconhecido e Registro no Conselho de 
Classe correspondente do Estado do Paraná (dentro do prazo de validade). 
3.3 Para participar do PSS, o candidato deverá ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e 
Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.º, art. 12, 
da Constituição Federal. 
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3.4 O candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo 75 (setenta 
e cinco) anos incompletos no momento da convocação para a comprovação de títulos. 
3.5 O candidato que, no momento da convocação, pertencer ao grupo de risco do 
Coronavírus, segundo a legislação vigente estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde 
– SESA/PR, terá sua contratação sujeita às alterações da citada regulamentação.  
3.5.1 O candidato deverá manter seus dados atualizados no decorrer do Processo Seletivo.  
3.6 O processo de inscrição é composto pela função e pelo cadastramento dos títulos que 
deverão ser comprovados na convocação.  
3.6.1 O canditado deverá registrar os itens a serem comprovados quando da convocação 
para comprovação de títulos: a) escolaridade (item obrigatório); b) aperfeiçoamento 
profissional e c) tempo de serviço. 
3.6.1.1 A pontuação referente a todos os itens está disponível nos Anexos deste Edital. 
3.6.1.2 Os itens selecionados e registrados pelo candidato gerarão a nota final do PSS, a 
qual classificará o candidato em ordem decrescente de pontuação. 
3.6.2 Após a conclusão da inscrição, não será possível incluir ou alterar informações. 
3.6.3 O candidato é responsável pelas informações constantes na inscrição, assumindo as 
consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões, nas esferas 
administrativa, cível e penal. 
3.7 Ficará reservado o percentual de 10% (dez por cento) das contratações que venham a 
surgir durante o ano aos candidatos que se autodeclararem pessoa negra na forma da 
Lei       n.º 14.274, de 24 de dezembro de 2003. 
3.7.1 Quando o número de vagas reservadas aos candidatos autodeclarados como pessoa 
negra resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em 
caso de fração igual ou maior que 0,5 (zero vírgula cinco); ou para o número inteiro 
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
3.7.1.1 Para fazer jus à reserva de vagas de que trata o subitem 3.7 deste Edital, o 
candidato     deverá optar, no ato da inscrição, por concorrer como pessoa negra (PN). 
3.7.1.2 Considera-se pessoa negra o candidato que assim se declare, identificando-se como 
de     cor preta ou parda, a raça e etnia negra. 
3.7.1.3 Para a validação da autodeclaração não será considerada a ascendência, tendo 
em              vista que será considerado apenas o fenótipo do candidato no momento desse ato. 
3.7.1.4 Será compreendido por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, 
predominantemente a cor da pele, pela maior concentração de melanina, sendo preta ou 
parda, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar 
ou invalidar a autodeclaração. 
3.7.2 O candidato inscrito como pessoa negra participará do Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
3.7.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do 
formulário para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras. 
3.7.4 O candidato inscrito como pessoa negra deverá apresentar Autodeclaração de 
Pessoa Negra nos termos do modelo 5 do Anexo II, sendo que a averiguação da veracidade 
da autodeclaração será realizada pela Comissão do PSS, e responderá por qualquer falsidade 
de autodeclaração. 
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3.7.4.1 Caso o candidato não tenha a sua autodeclaração homologada e não concorde com 
essa decisão, poderá solicitar recurso, através do endereço eletronico rh@cimsamu.com.br  
questionando o parecer da Comissão, requerendo uma nova avaliação, tendo como prazo 
máximo para esta solicitação de 1 (um) dia útil após a divulgação do resultado da verificação 
realizada e publicada no endereço eletrônico  www.cimsamu.com.br; 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 
3.7.5 Na fase de Comprovação de Títulos o candidato deverá, obrigatoriamente, 
apresentar            Autodeclaração de Pessoa Negra. 
3.7.6 Na hipótese de declaração falsa, o candidato será eliminado da respectiva lista de 
classificação e, se houver sido contratado, ficará sujeito ao encerramento do contrato, após 
processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
3.7.7 O candidato que no ato da inscrição não escolher a opção de concorrer às vagas 
reservadas para pessoas negras deixará de concorrer a essas vagas e não poderá fazê-lo 
posteriormente. 
3.7.8 O candidato inscrito como pessoa negra que obtiver classificação dentro dos critérios 
estabelecidos neste Edital figurará em lista específica e também na listagem de ampla 
concorrência. 
3.8 Ficará reservado à pessoa com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das 
contratações que venham a surgir durante o ano. 
3.8.1 Para a contratação, as atribuições da função devem ser compatíveis com a sua 
deficiência. 
3.8.1.1 Quando a aplicação do percentual resultar em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o percentual máximo de 20% 
(vinte por cento) das vagas oferecidas no certame. 
3.8.1.2 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as  demais pessoas, conforme Lei Federal n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, 
e Leis Estaduais n.º 16.945, de 18 de novembro de 2011, e n.º 18.419, de 7 de janeiro de 
2015. 
3.8.2 Para fazer jus à reserva de vagas de que trata o item 3.8, o candidato deverá 
escolher, no ato da inscrição, a função com a opção Pessoa com Deficiência (PcD). 
3.8.3 O candidato inscrito como pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
3.8.4 No ato da inscrição, o candidato com deficiência declara através da sua inscrição que 
está ciente das atribuições da função para a qual pretende se inscrever e que, no caso de vir 
a exercê-la e alegar incompatibilidade com as funções, ficará sujeito ao encerramento do 
contrato, após processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
3.8.5 O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá apresentar, às suas 
expensas, laudo médico, modelo 6, Anexo II, emitido nos 12 (doze) meses anteriores ao último 
dia do período de inscrição, por especialista da área, atestando a deficiência e a 
compatibilidade com as atribuições da função pretendida, original ou cópia a ser autenticada 
por agente administrativo mediante comparação entre o original e a cópia, conforme disposto 
no Art. 3.º, Inciso II da Lei Federal n.º 13.726/2018, devendo constar, de forma expressa: 
a) espécie e grau ou nível da deficiência; 
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b) código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID; 
limitações funcionais;  
c) função para a qual é candidato;  
d) se existe ou não compatibilidade com as atribuições da função pretendida e 
descritas no            item 3 deste Edital; 
e)    data de expedição, assinatura e carimbo com o número do Conselho Regional de 
Medicina – CRM do médico especialista na área da deficiência que emitiu o laudo; 
f) não será considerado laudo médico inelegível. 
3.8.6 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis 
de  correção mediante o uso de lentes ou aparelhos específicos. 
3.8.7 Será excluído deste PSS o candidato com deficiência incompatível com a natureza 
das atribuições e exigências para o desempenho da função, caracterizada ou não pela 
legislação vigente. 
3.8.8 Será excluído da lista de classificação de pessoa com deficiência e concorrerá 
exclusivamente à vaga de ampla concorrência o candidato que apresentar laudo médico em 
desacordo com os critérios especificados no item 3.8.5 ou apresentar laudo médico que não 
caracterize a deficiência de acordo com a legislação vigente. 
3.8.9 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que obtiver classificação dentro dos 
critérios estabelecidos neste Edital figurará em lista específica e também na listagem de ampla 
concorrência. 
3.9 Escolhida uma das opções entre pessoa negra ou pessoa com deficiência, todas as 
demais  inscrições para este Edital serão, obrigatoriamente, para a mesma opção, e não 
haverá concorrência concomitante para vagas reservadas a pessoas negras e a pessoas com 
deficiência, mesmo se atenderem a essa condição. 
3.10 A opção de reserva de vagas terá validade, exclusivamente, para o PSS deste Edital. 
3.11 Não haverá cota de reserva de vagas nas listas de classificação em que haja número 
insuficiente de classificados para a aplicação do percentual previsto em lei. 
3.12 Para a contratação, será utilizada a orientação descrita no quadro a seguir, após 
observados os percentuais reservados, as regras específicas de arredondamento e o limite 
máximo da reserva de vagas: 
 

1.º contratado Lista de ampla concorrência 
2.º contratado Lista de ampla concorrência 
3.º contratado Lista de ampla concorrência 
4.º contratado Lista de ampla concorrência 
5.º contratado Melhor classificado da lista de pessoas negras ou da lista de pessoas 

com                  deficiência 6.º contratado 
7.º contratado Lista de ampla concorrência 
8.º contratado Lista de ampla concorrência 
9.º contratado Lista de ampla concorrência 
10.º contratado Lista de ampla concorrência 
11.º contratado Lista de ampla concorrência 
12.º contratado Lista de ampla concorrência 
13.º contratado Lista de ampla concorrência 
14.º contratado Lista de ampla concorrência 
15.º contratado Lista de pessoas negras 
16.º contratado Lista de ampla concorrência 
17.º contratado Lista de ampla concorrência 
18.º contratado Lista de ampla concorrência 
19.º contratado Lista de ampla concorrência 
20.º contratado Lista de ampla concorrência 
21.º contratado Lista de pessoas com deficiência 
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22.º contratado Lista de ampla concorrência 
23.º contratado Lista de ampla concorrência 
24.º contratado Lista de ampla concorrência 
25.º contratado Lista de pessoas negras 
26.º contratado Lista de ampla concorrência 
27.º contratado Lista de ampla concorrência 
28.º contratado Lista de ampla concorrência 
29.º contratado Lista de ampla concorrência 
30.º contratado Lista de ampla concorrência 
31.º contratado Lista de ampla concorrência 
32.º contratado Lista de ampla concorrência 
33.º contratado Lista de ampla concorrência 
34.º contratado Lista de ampla concorrência 
35.º contratado Lista de pessoas negras 
36.º contratado Lista de ampla concorrência 
37.º contratado Lista de ampla concorrência 
38.º contratado Lista de ampla concorrência 
39.º contratado Lista de ampla concorrência 
40.º contratado Lista de ampla concorrência 
41.º contratado Lista de pessoas com deficiência 
42.º contratado Lista de ampla concorrência (e assim sucessivamente) 

 
3.12.1 Em caso de ausência, desistência ou não comprovação dos títulos e documentos de 
candidato da lista de ampla concorrência, de pessoa negra ou de pessoa com deficiência, a 
vaga será ofertada ao próximo candidato convocado da respectiva lista de classificação. 
3.12.2 Quando o percentual de reserva de vagas não estiver atendido e não houver 
candidatos cotistas, deverá ser interrompida a contratação dos convocados da lista de ampla 
concorrência e realizada nova convocação da lista de cotas. 
3.12.3 Quando o percentual de reserva de vaga já estiver atendido e não houver candidatos 
de ampla concorrência convocados deverá ser interrompida a sessão e realizada nova 
convocação na lista de ampla concorrência. 
3.12.4 O candidato inscrito como cotista e contratado pela lista de ampla concorrência será 
desconsiderado quando convocado pelas listagens de candidato inscrito como pessoa 
negra  ou pessoa com deficiência, para fins de contratação. 
3.12.5 Quando houver convocação simultânea de candidatos da lista de pessoas negras e 
da lista de pessoas com deficiência, terá prioridade o candidato com maior pontuação e, 
havendo empate, o mais idoso, sendo o outro candidato convocado para a próxima vaga antes 
de nova convocação pela lista de ampla concorrência. 
3.12.6 Na hipótese de não existirem candidatos inscritos para reserva de vagas como 
pessoa negra ou pessoa com deficiência, todas as vagas serão destinadas aos candidatos 
classificados na lista de ampla concorrência. 
3.13 Ao realizar sua inscrição, o candidato manifesta ciência e concordância quanto à 
divulgação de seus dados em listagens e resultados, tais como aqueles relativos à 
pontuação,  a ser pessoa negra ou pessoa com deficiência, entre outros, tendo em vista que 
essas  informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes 
ao PSS. 
3.13.1 Não serão consideradas reclamações posteriores à efetivação da inscrição. 
3.14 As inscrições homologadas serão publicadas em até 5 (cinco) dias a contar do término 
do prazo de inscrições e, as inscrições não homologadas poderão ser objeto de recurso pelo 
candidato interessado, conforme previsão no item 2 deste Edital. 
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4. DA COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 
4.1 A comprovação da Escolaridade Obrigatória dar-se-á da seguinte forma: 
a) Agente Administrativo – Histórico Escolar do Ensino Médio concluído ou Certificado 
de Conclusão do Ensino Médio ou de curso técnico profissionalizante nível médio. 
b) Contador – Diploma de Conclusão do Curso de Bacharel em Contabiliade com 
inscrição no CRC/PR além de Certidão de Regularidade e Idoneidade expedida pelo 
respectivo conselho. 
c) Controlador Interno – Diploma de Conclusão do Curso de Bacharel em Direito, 
Administração, Contabilidade, Economia ou Ensino Superior em Gestão Pública, com 
inscrição no respectivo Conselho/PR além de Certidão de Regularidade e Idoneidade 
expedida pelo respectivo conselho. 
4.2 A comprovação do Aperfeiçoamento Profissional dar-se-á da seguinte forma: 
I. Histórico Escolar do Ensino Médio concluído ou Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio ou de curso técnico profissionalizante nível médio. 
II. Diploma de Curso Superior de Graduação obrigatoriamente acompanhado de Histórico 
Escolar: 
a) Quando não apresentado o Diploma de Curso de Graduação, será aceita Certidão de 
Conclusão de Curso obrigatoriamente acompanhada de Histórico Escolar, com data de 
colação                   de grau até a data da comprovação de títulos, emitidos por Instituição de Ensino 
Superior – IES   devidamente credenciada; 
III. Declaração ou Atestado de Matrícula e Frequência em curso Superior de Graduação 
expedidos, no semestre da convocação para comprovação de títulos, por IES devidamente 
credenciada, obrigatoriamente acompanhado de Histórico Escolar; 
IV. Certificado ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível 
de Especialização, obrigatoriamente acompanhados de Histórico Escolar, emitidos por IES 
devidamente credenciada, de acordo com as exigências legais específicas do período de 
realização do respectivo curso; 
V. Outros títulos constantes no campo Aperfeiçoamento Profissional, de acordo com as 

exigências da etapa escolhida. 
4.2.1 Não é considerado acadêmico o candidato matriculado em curso de formação 
pedagógica ou de complementação de licenciatura de curso de graduação já informado como 
aperfeiçoamento profissional e que possibilitou tal matrícula. 
4.2.2 Certidão ou Declaração ou Atestado ou Histórico Escolar emitidos pela internet 
somente terão validade com autenticação digital, para verificação da validade do documento, 
ou com assinatura da coordenação do curso com reconhecimento de firma e carimbo da IES. 
4.2.3 Todos os documentos expedidos por instituição estrangeira somente serão aceitos 
quando traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, e validados por 
instituição de ensino superior credenciada no Ministério da Educação – MEC. 
4.3 A comprovação do Tempo de Serviço se dará da seguinte forma: 
4.3.1 Será pontuado o tempo de serviço do período de 01/10/2011 a 01/10/2021, desde que 
não corresponda a períodos de tempo de afastamento sem efetivo exercício, como licença 
sem vencimentos e suspensões administrativas, sendo 2 (dois) pontos para cada ano 
trabalhado, até o limite de 20 (vinte) pontos. 
4.3.1.1 Serão consideradas afins à função de Agente Administrativo as funções gerenciais, 
técnicas e administrativas nas áreas de contabilidade, administração, secretaria, informática, 
jurídica, financeira, comercial e nos serviços de cartórios e correios, recepcionista, 
escriturário, auxiliar de biblioteca. 
4.3.1.2 Serão consideradas afins à função de Contrololador Interno o tempo de trabalho 
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realizado junto a administração pública como contador, advogado, administrador, economista 
ou trabalho executado perante unidades de controle interno. 
4.3.2 Cabe exclusivamente ao candidato informar o tempo de serviço prestado como 
empregado contratado no setor privado, em regime celetista, e em instituição pública federal, 
estadual e municipal, no Paraná ou em outros estados. 
4.3.3 A alteração, inclusão ou exclusão de tempo de serviço poderá ser realizada pelo 
candidato somente na primeira inscrição. 
4.3.4  A comprovação dos títulos do tempo de serviço dar-se-á da seguinte forma: 
a) Setor Privado: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), versão digital e/ou 
física (original e cópia), apresentando obrigatoriamente: página da foto, página da qualificação 
civil/dados de identificação, página onde conste o contrato de trabalho, com período 
trabalhado  e função desempenhada; 
b) Setor Público: Certidão, Portaria, Ato de Nomeação, Contratos de Trabalho ou 
documento oficial emitido pelo setor competente (original e cópia). 
O documento apresentado desta alínea deve ser em papel timbrado devidamente identificado, 
assinado pelo responsável, constando o período trabalhado e a função desempenhada. 
4.3.4.1 No caso de documentos emitidos pela internet, somente serão aceitos aqueles com 
autenticação digital para a verificação da validade do documento. 
4.4 Caso, no documento utilizado para a comprovação do tempo de serviço, conste função 
ou cargo com nomenclatura diversa das previstas neste Edital, o candidato não poderá 
informar esse tempo. 
4.5 O tempo trabalhado em mais de um emprego no mesmo período será considerado uma 
única vez, sendo o tempo paralelo desconsiderado automaticamente. 
4.6 Quando a soma do tempo total resultar em fração igual ou superior a 6 (seis) meses, 
será convertida em ano completo para fins de pontuação. 
4.7 O tempo de serviço em estágio de aprendizagem, atividade voluntária, ou como bolsista 
não será aceito e não deverá ser informado. 
4.8 O Sistema PSS não pontuará tempo de serviço fora do interstício determinado no item 
4.3.1. 
4.9 Todos os títulos informados no momento da inscrição deverão estar legalizados nos 
órgãos competentes e ser comprovados por meio de documentação oficial na sessão de 
comprovação de títulos. 

5. RESULTADO 
5.1 CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
5.1.1 A nota final do candidato classificado será o somatório dos pontos obtidos nos itens 
de escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional registrados pelo candidato 
na inscrição, conforme Tabela de Pontuação de Títulos apresentada nos Anexos deste Edital. 
5.1.1.1 Os candidatos serão classificados automaticamente por ordem decrescente de 
pontuação. 

5.1.2 Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados os seguintes 
critérios de desempate: 
I. para desempate envolvendo candidato com idade igual ou superior a 60 anos, terá 

preferência o de idade mais elevada, conforme Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741, 
de 1.º  de outubro de 2003); 

II. para desempate entre candidatos com até 59 anos de idade, deverá ser obedecida a 
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seguinte ordem de prioridade: 

a) maior pontuação no item de tempo de serviço; 
b) maior pontuação no tempo de serviço no serviço público. 
c) mais idoso. 
5.1.3 A classificação provisória será publicada na data estabelecida no cronograma 
constante no item 2 deste Edital, no endereço eletrônico www.cimsamu.com.br, e no Diário 
Oficial do Município de Ponta Grossa, no endereço eletrônico  
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial. 
5.1.4 A publicação da classificação provisória para cada função, por ordem decrescente de 
pontos, sendo a primeira lista de ampla concorrência, contendo a pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a  das pessoas negras e a das pessoas com deficiência; a segunda lista, 
com a pontuação dos candidatos inscritos como pessoa negra; e a terceira lista, com a 
pontuação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
5.1.5 O candidato deverá conferir se os dados inseridos na inscrição estão conforme o seu 
comprovante de inscrição. 
5.2 Recursos 
5.2.1 Caberá interposição de recurso após a divulgação do resultado provisório, desde que: 
a) feita no endereço eletronico do CIMSAMU rh@cimsamu.com.br; 
b) sejam protocolados em um único formulário, conforme modelo nos anexos deste Edital, 
devendo conter a totalidade de questionamentos. 
c) sejam devidamente fundamentados com a indicação expressa do item do Edital que 
entenda não ter sido atendido, justificando-o. 
 
5.2.2 Serão indeferidos os recursos que: 
a) não estiverem devidamente fundamentados; 
b) estiverem em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
c) forem apresentados fora do prazo estabelecido. 
5.2.2.1 Não serão apreciados recursos que apresentarem argumentação baseada em erro 
do candidato no preenchimento dos dados no momento da inscrição e/ou que apresentem 
questionamentos sobre outros candidatos. 
5.2.3 Os recursos serão analisados e julgados por comissão constituída para coordenar o 
PSS e não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 
5.2.4 O resultado final dos recursos será publicado no endereço eletrônico 
www.cimsamu.com.br. 
5.3 Classificação final 
5.3.1 Após a análise conclusiva dos recursos, o resultado será homologado e publicado no 
Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, no endereço eletrônico 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial e disponibilizado  no site do CIMSAMU 
www.cimsamu.com.br, conforme item 2. 
5.3.2 A publicação da classificação final será realizada por função, por ordem decrescente 
de pontos, sendo a primeira lista de ampla concorrência, contendo a pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a das pessoas negras e a das pessoas com deficiência; a segunda lista 
com a pontuação dos candidatos inscritos como pessoa negra; e a terceira lista com a 
pontuação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
5.3.3 Após a homologação da classificação final, os candidatos estarão aptos a serem 
convocados para comprovação de títulos e contratação. 
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6. CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E CONTRATAÇÃO 
6.1 A convocação é composta por 2 (duas) Fases, as quais podem ocorrer separadamente 
ou simultaneamente, sendo: Fase I, de comprovação de títulos, e Fase II, de contratação, 
condicionada à existência de vaga. 
6.1.1 A convocação dos candidatos será feita observando-se a necessidade e a ordem de 
classificação final das listas de ampla concorrência, de pessoas negras e de pessoas com 
deficiência. 
6.2 A convocação dos candidatos classificados será divulgada no endereço eletrônico do 
www.cimsamu.com.br e no diário oficial do Município de Ponta Grossa, no endereço eletrônico 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial.  
6.3 A convocação ocorrerá mediante a publicação de editais, com antecedência mínima de 
24 horas, em dias úteis, em que deverá constar município, função, data, horário e local de  
comparecimento e a finalidade da sessão pública, que pode ocorrer para a Fase I, de 
Comprovação de Títulos, ou para a Fase II, de Contratação, esta última condicionada à 
existência de vaga. 
6.3.1 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de 
comparecimento para fins de justificativa de sua ausência. 
6.3.1.1 As convocações poderão ser acompanhadas no endereço eletrônico 
www.cimsamu.com.br e no diário oficial do Município de Ponta Grossa, no endereço eletrônico 
www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial.  
6.3.1.2  Quando convocado, o candidato receberá um aviso de convocação no endereço de 
e-mail registrado no momento da sua inscrição e através de publicação no Diário Oficial do 
Município de Ponta Grossa, endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial e 
disponibilizado  no site do CIMSAMU www.cimsamu.com.br. 
6.3.2 Deverão ser acolhidos os Títulos de todos os candidatos presentes na Fase I, mesmo 
que o número de candidatos seja superior ao número de vagas. 
6.4 Não será convocado o candidato que tenha sofrido rescisão de contrato de trabalho, 
como penalidade em decorrência de sindicância, ou tenha sofrido penalidade de demissão 
em processo administrativo disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos, excetuados os casos em 
que a sindicância tenha constatado contratação/admissão indevida por parte da 
administração. 
6.4.1. O candidato ao qual não foi atribuída vaga poderá participar das próximas sessões 
divulgadas no endereço eletrônico do CIMSAMU quando apresentará a documentação da 
Fase II, caso contratado. 
6.5 Será observada, no momento da convocação, a reserva de vagas aos candidatos 
inscritos como pessoa negra e aos candidatos inscritos como pessoa com deficiência por 
função de inscrição. 
6.6 Serão seguidos os mesmos critérios para o candidato inscrito na lista de ampla 
concorrência, de pessoa negra e de pessoa com deficiência. 
6.7 FASE I – COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS  
6.7.1 Para a comprovação de títulos, o candidato ou seu procurador habilitado por 
instrumento particular de procuração, original, com firma reconhecida (modelo nos Anexos 
deste Edital), deverá comparecer ao local, data e horário estabelecidos, portando os 
documentos originais a seguir descritos: 
a) comprovante de inscrição  
b) Documento de identidade: poderão ser apresentados os seguintes documentos, desde 
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que contenham foto: 
I. Cédula de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública; 
II. Título de Eleitor Digital (e-Título); 
III. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Não será aceito Carteira de 
Trabalho  Digital, apenas em formato físico; 
IV. Passaporte brasileiro; 
V. Carteira Nacional de Habilitação expedida pelo DETRAN, ou a Carteira Nacional de                         
Habilitação Digital – CNH Digital; 
VI. Carteira de identidade expedida por comando militar, ex-ministério militar, pelo Corpo 
de  Bombeiros ou Polícia Militar; 
VII. Carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por lei federal como 
documento de identidade válido em todo o território nacional; 
VIII. Carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão 
regulamentada por lei. 
c) originais e cópias legíveis e em bom estado de conservação dos títulos de 
escolaridade  obrigatória constantes no comprovante de inscrição. 
d) originais e cópias legíveis e em bom estado de conservação dos títulos de 
aperfeiçoamento profissional constantes no comprovante de inscrição. 
e) originais e cópias legíveis e em bom estado de conservação do(s) comprovante(s) do 
tempo de serviço constantes no comprovante de inscrição. 
f) Autodeclaração de pessoa negra (modelo nos anexos deste Edital); 
g) Laudo Médico para inscritos como pessoa com deficiência, nos termos do (modelo nos 

Anexos deste Edital). 
6.8 FASE II – CONTRATAÇÃO 
6.8.1 O candidato somente estará apto para a contratação quando: 
a) comprovar os títulos e demais documentos na Fase I; 
b) existir vaga para a contratação quando convocado. 
6.8.2 Para ser contratado, o candidato deverá se identificar e apresentar os seguintes 
documentos pessoais, originais ou documentos de aplicativos de órgãos oficiais, em situação 
regular, acrescidos de uma cópia, para que a comissão possa conferir a autenticidade: 
a) Carteira de Identidade expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná – IIPR/SESP, 
indispensável para a implantação do pagamento conforme Decreto Estadual n.º 2704, de 
27/10/1972. 
I. Será aceito outro documento de identificação onde conste o número do RG do Paraná, 
desde que neste documento constem todos os dados necessários para o cadastro: nome, 
data, cidade, estado e país de nascimento, data de emissão do RG, órgão emissor do RG e 
filiação; 
b) CPF: a comprovação pode ser feita por meio da apresentação dos seguintes 
documentos, desde que conste o número de inscrição do CPF: 
1 - Carteira de Identidade; 
2 - Carteira Nacional de Habilitação, inclusive a versão digital; 
3 - Comprovante de Inscrição no CPF emitido pelas entidades conveniadas à Receita 
Federal (Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica Federal); 
4 - Comprovante de Inscrição no CPF impresso a partir do site ou do aplicativo da 
Receita  Federal; 
5 - Outros modelos de cartão CPF emitidos de acordo com a legislação vigente à época; 
6 - Comprovante do número do CPF impresso da página da Consulta à Qualificação 
Cadastral -CQC – eSocial” e no tocante à alínea “d”, esta passa a constar com o seguinte 
texto: “cartão do PIS/PASEP, ou documento oficial emitido pela Caixa Econômica Federal, 
contendo o número do PIS ou comprovante de número do PIS/PASEP impresso da página do 
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CQC – eSocial. 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: página da foto e identificação do 
trabalhador; 
d) Cartão do PIS/PASEP, ou documento oficial emitido pela Caixa Econômica Federal 
contendo o número do PIS, ou comprovante de número do PIS/PASEP impresso da página 
do CQC – eSocial. 
e)  Comprovante de endereço atual; 
f) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino até 45 
anos na data da contratação; 
g) Título de Eleitor acompanhado do comprovante da última votação, podendo ser 
substituídos  pela certidão de quitação eleitoral. 
h) Certidão de Casamento e de Nascimento dos filhos; 
i) Declaração de bens e rendimentos. 
6.8.3 Para ser contratado pelo CIMSAMU, é indispensável apresentar os seguintes 
documentos pessoais originais atualizados: 
a) Atestado de Saúde Ocupacional (modelo nos anexos deste edital), atestando que o 
candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições 
da função para a qual se inscreveu, emitido por médico registrado no Conselho Regional de 
Medicina – CRM, ou equivalente, nos 90 (noventa) dias anteriores à contratação. 
I. Caso não tenha sido utilizado o modelo disponibilizado, é obrigatória a assinatura da 
declaração contida no anexo, mesmo se acompanhado de atestado emitido pelo médico. 
II. Na data de abertura do contrato o candidato deverá apresentar as mesmas condições 
física                  e mental declaradas no atestado de saúde ocupacional. 
b) Atestado de Antecedentes Criminais ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
Estadual; 
I. O Atestado de Antecedentes Criminais é solicitado on-line no endereço eletrônico do 
Instituto de Identificação do Paraná, emitido nos últimos 6 (seis) meses anteriores à data da 
contratação; 
II. A Certidão Negativa de Antecedentes Criminais é obtida diretamente nos distribuidores 
ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns do(s) município(s) no(s) 
qual(ais) o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, emitida nos últimos 30 (trinta) 
dias  anteriores à data da contratação. 
c) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal; 
I. A emissão da Certidão é solicitada on-line no endereço eletrônico do Ministério da Justiça 
ou no endereço eletrônico da Polícia Federal. Se a certidão não for emitida por qualquer 
ocorrência, inclusive pela possibilidade de nomes iguais, o interessado deverá obtê-la 
diretamente no Setor de Certidões no edifício-sede da Justiça Federal do Tribunal Regional 
Federal da região onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos ou no edifício-sede da Polícia 
Federal; 
II. A Certidão deve ter sido emitida no máximo em até 3 (três) meses anteriores à data da 
contratação. 
d) Declaração de Não Demissão de Serviço Público (modelo nos anexos deste edital); 
e) Declaração de acúmulo de cargos (modelo nos anexos deste edital). 
f) Comprovante de impressão da Consulta à Qualificação Cadastral – CQC – eSocial, sem 
divergências, que poderá ser obtido no endereço eletrônico do Governo Federal 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, em cumprimento às 
disposições contidas no Decreto Federal n.º 8.373, de 2014 e ao contido nas Resoluções 
Federais do Comitê Gestor do eSocial n.º 1, de 2015 e n.º 4, de 2015. 
6.9 O candidato que, no momento da convocação, pertencer ao grupo de risco do 

 
RUA: JACINTO LOZZA, 81 – ESTRELA – PONTA GROSSA/Pr – CEP: 84050-120 

FONE: (42) 3025-7993 – CNPJ: 30.462.323/0001-68 – e-mail: cimsamu@cimsamu.com.br 

 
Coronavírus, segundo a legislação vigente regida pela SESA-PR, terá sua contratação sujeita 
às alterações dos decretos da Secretaria de Saúde. 
 
7. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA 
7.1 A inaptidão temporária, caracterizada somente por licença-maternidade, licença-saúde 
do candidato, será justificada mediante apresentação de atestado ocupacional ou atestado 
médico, pelo candidato ou por procurador legal, quando convocado. 
7.2 O candidato inapto temporariamente terá sua classificação mantida, sem prejuízo à 
convocação dos demais classificados, desde que comprove os títulos informados na Fase I, 
não cabendo entrega de documentos relacionados à Fase II, da contratação. 
7.3 Cessada a inaptidão temporária, o candidato deverá entregar no CIMSAMU atestado 
médico comprovando sua aptidão para o trabalho. 

8. FIM DE LISTA 
8.1 Perderá a colocação original de classificação e será remetido ao fim da respectiva lista 
de classificados o candidato que: 
a) não compareça ao local, data e horário estabelecidos para a Fase I e/ou Fase II; 
b) não apresente os documentos comprobatórios das informações fornecidas; 
c) apresente documentos em desacordo com as informações constantes no comprovante 
de inscrição ou com as demais exigências deste Edital, exceto comprovante de 
escolaridade, que resultará em exclusão do candidato; 
d) não manifeste interesse nas vagas ofertadas; 
e) esteja impossibilitado de assumir as funções ofertadas por motivos de ordem pessoal; 
8.1.1 esteja, na data da convocação para a Fase II, com contrato prorrogado por força de 
lei (Gestação e Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT). 
8.1.2 O candidato remetido para fim de lista poderá, se houver necessidade ser 
reconvocado uma única vez, após todos os demais classificados da respectiva lista terem sido 
convocados. 
8.1.2.1 Para contratação dos candidatos em fim de lista será utilizada a ordem de 
classificação final. 
 
9. DESISTÊNCIA 
9.1 Será considerado desistente de todas as inscrições do PSS o candidato que: 
a) não comparecer na Sede do CIMSAMU na data de início. 
b) assinar Termo de Desistência de Contrato. 
9.2 O candidato será considerado desistente da respectiva lista de classificação quando 
estiver em fim de lista, for reconvocado e não comparecer ou não apresentar os documentos 
exigidos para a Fase II. 
9.3 Nesse caso, continuará concorrendo por meio de outras inscrições eventualmente 
realizadas para este Processo Seletivo Simplificado. 

10. EXCLUSÃO DO CANDIDATO 
10.1 O candidato será excluído deste PSS na ocorrência de qualquer das hipóteses 
descritas nos itens abaixo: 
a) tenha sofrido rescisão de contrato de trabalho como penalidade em decorrência de 
sindicância, conforme art. 15 da Lei Complementar n.º 108 de 2005, nos últimos 5 (cinco) 
anos, contados retroativamente a partir da primeira convocação, excetuados os casos em que 
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a sindicância tenha constatado contratação/admissão indevida por parte da administração; 
b) tenha sofrido penalidade de demissão em processo administrativo disciplinar, após 
sindicância, nos últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da primeira 
convocação; 
c) estiver configurado, no momento da contratação, acúmulo ilegal de cargos, excetuando-
se os casos permitidos pelo art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 
d) seja servidor público vinculado à Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, conforme previsto no art. 7.º da Lei Complementar n.º 108, de 2005; 
e) tenha 75 (setenta e cinco) anos completos por ocasião da primeira convocação ou da 
contratação; 
f) esteja aposentado ou na condição de readaptado definitivo, em cargo ou função 
equivalente à pretendida; 
g) seja comprovada ilegalidade nos documentos apresentados, declaração falsa ou 
inexata; 
h) apresente o candidato laudo médico atestando deficiência incompatível com a natureza 
das atribuições e exigências para o desempenho da função; 
10.1.1 Caso seja constatado que o candidato tenha incorrido em qualquer uma das 
hipóteses citadas no item 10.1 após sua contratação, estará sujeito à rescisão contratual 
mediante processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
10.2 O candidato será excluído da respectiva lista de classificação, na ocorrência de 
qualquer das hipóteses descritas nos itens abaixo: 
a) não comprove a escolaridade mínima exigida constante em cada etapa; 
b) ainda que comprovada a escolaridade mínima exigida, conste em seu comprovante de 
inscrição escolaridade que gere pontuação maior que a efetivamente comprovada na Fase I; 
c) se inscrito na lista de classificação PcD, não apresente laudo médico ou apresente em 
desacordo com o estabelecido neste Edital, ou ainda que não caracterize a deficiência de 
acordo com a legislação vigente; 
d) não apresente autodeclaração de Pessoa Negra, nos termos do Anexo II, bem como o 
Termo de Homologação decorrente da averiguação da Comissão Permanente de 
Verificação de Pertencimento Étnico-Racial, se inscrito como PN; 
e) na data da abertura do contrato, não apresente as mesmas condições físicas e mentais 
declaradas no atestado de saúde ocupacional. 
10.2.1 Caso seja constatado que o candidato tenha incorrido em qualquer uma das 
hipóteses citadas no item 10 somente após sua contratação, estará sujeito à rescisão 
contratual mediante processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 O CIMSAMU não se responsabiliza por avisos não recebidos devido à caixa postal 
eletrônica indisponível, bloqueios do antispam ou similares e endereços de correio eletrônico 
digitados incorretamente. 
11.2 Não serão fornecidas por telefone, pessoalmente ou por meio eletrônico, informações 
que constem neste Edital. 
11.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a publicação ou 
divulgação  dos atos concernentes a este Processo Seletivo Simplificado, divulgados nos 
endereços eletrônicos www.cimsamu.com.br atender aos prazos e condições estipulados nas 
demais publicações durante o Processo Seletivo. 
11.4 O CIMSAMU não fornecerá cópias de documentos já apresentados em outros 
certames, nem se responsabilizará por documentação que exija prazo de emissão, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato a providência antecipada dos documentos, cópias, 
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custas ou impressão  por sistemas de computador. 
11.5 O candidato, após ser contratado, não será atendido caso solicite afastamento de 
função, readaptação de função ou alegue incompatibilidade com as atribuições da função 
para a qual  foi contratado e, se portador de deficiência, não será atendido caso solicite amparo 
especial ou intervenção de terceiros para auxiliá-lo no exercício das atribuições inerentes à 
função a ser exercida, com as quais não poderá alegar incompatibilidade. 
11.6 O contrato inicial terá prazo máximo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado quantas 
vezes forem necessárias, desde que não exceda o período de 2 (dois) anos. 
11.7 O PSS disciplinado por este Edital terá validade até 30/11/2022, podendo ser 
prorrogado quantas vezes forem necessárias, desde que não exceda o período de  2 (dois) 
anos. 
11.8 Os casos omissos serão resolvidos por comissão do CIMSAMU, designada para esse 
fim por meio de Resolução. 

Ponta Grossa, 11 de outubro de 2021. 

 
Elizabeth Silveira Schmidt 

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
dos Campos Gerais - CIMSAMU 
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 EDITAL N.º 001/2021 

TABELAS E QUADROS 

 AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
    AGENTE ADMINISTRATIVO  

TÍTULOS 
 

PONTOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

a) Ensino Médio completo 65 65 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (ESCOLHA 1 OPÇÃO) 

a) Diploma de Curso de Graduação e Certificado de Pós-Graduação 15  
15 

b) Diploma de Curso de Graduação 10 

TEMPO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(Período de 01/10/2011 a 01/10/2021) 

a) Documento que comprove atuação na área pública como Agente Administrativo 2 pontos 
por ano 

 
 

Máximo 
20 pontos b) Documento que comprove atuação da área privada como Agente Administrativo 1 ponto 

por ano 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

         

 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

CONTADOR 

                                                                  TÍTULOS 
PONTOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

a) Curso Superior em Ciências Contábeis com habilitação no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC 

70 70 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

b) Pós graduação em contabilidade pública. 

b.1) Pós graduação outra área do conhecimento. 

 

7 

3 

 

10 

TEMPO DE SERVIÇO COMO CONTADOR 
(Período de 01/10/2011 a 01/10/2021) 

c) Documento que comprove atuação na área de contabilidade pública  (2 pontos por ano). 

 
2 20 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 
 
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

CONTROLADOR INTERNO 

                                                                  TÍTULOS 
PONTOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

a) Diploma de Graduação  em Direito, Contabilidade (Ciências Contábeis), Administração, 
Economia ou Ensino Superior em Gestão Pública. 

70 70 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

b) Pós graduação na área pública e afins. 5 10 
 

TEMPO DE SERVIÇO COMO CONTADOR 
(Período de 01/10/2011 a 01/10/2021) 

a) Documento que comprove atuação na área pública   (2 pontos por ano) 
 

2 20  
 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 

         

ANEXO I 
 
MODELO DE CURRÍCULO COM RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO  

  
1. DADOS PESSOAIS  

 
1.1 Nome Completo: _________________________________________________ 

1.2 Filiação: ________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade: ___________________________________________________ 

1.4 Naturalidade: ____________________________________________________ 

1.5 Data Nascimento: _________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: _____________________________________________________ 

  
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ______________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física: _________________________________________ 

2.3 Email:__________________________________________________________ 

2.4 Telefone: _______________________________________________________ 

2.5 Outro telefone para contato ou recado: _________________________________ 

  

  
3. ANEXAR E RELACIONAR OS DOCUMENTOS A SEREM CONSIDERADOS PARA 
CRITERIO DE PONTUAÇÃO: 
   

Pontuação declarada pelo 
candidato 

Documentos para pontuação 
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4.Preferência para vaga 
 

 
5.INFORMAÇÕES ADICINAIS: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 Local e data _______________________ 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  

 Opção Pessoa Negra 
 Opção para PcD 
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II - RELAÇÃO DE MODELOS 

MODELO 1 PROCURAÇÃO 

MODELO 2 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

MODELO 3 DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

MODELO 4 DECLARAÇÃO DE NÃO DEMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

MODELO 5 AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA 

MODELO 6 LAUDO MÉDICO PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

MODELO 7 TERMO DE DESISTÊNCIA DE CONTRATO 

MODELO 8 FORMULÁRIO PARA RECURSO  
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MODELO 1 - PROCURAÇÃO 
 
Eu, 
........................................................................................................................................... 
(nome completo) 
.............................................................................................,    ....................................... 
    (nacionalidade) (profissão) (estado    civil) 
 
 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º .......................................................- 
 
CPF. ............................................................... , residente no endereço

 ....................................................................... .................................................................. 
 
nomeio e constituo meu/minha PROCURADOR(A) o(a) Sr.(a) 
 
........................................................................................................................................ 

(nome completo) 
 
 

 ................................................,......................................................................................, 
 

     nacionalidade (profissão) (estado                     
 

 
portador(a) da Identidade ......................................- UF........, CPF............................................ 
 
residente no endereço ............................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................
  
com a finalidade de apresentar documentação do outorgante no Consórcio Intermunicipal 
SAMU Campos Gerais – CIMSAMU por ocasião da: (   ) Convocação para Comprovação 
de Títulos  do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/PR, para a função de  
_____________  , referente ao ano de ___, 
podendo o outorgado assinar todos os atos necessários para cumprimento do presente. 
 

 
Local_______________, _______de, __________________de 20____. 

 
 

Assinatura do Outorgante (firma reconhecida) 
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MODELO 2 - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

Nome: 

RG: UF: CPF:    

 
Data de Nascimento: / /  Sexo:    

Função pretendida: ( ) Auxiliar de Serviços Gerais ( ) Assistente Administrativo 

PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR 
 

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico e encontra-se: 
 
( ) APTO para exercer a função de , gozando de plena 
saúde física e mental. 
 
( ) INAPTO para exercer a função de . 
 
 
No caso de gestante, informar: A gestante encontra-se na semana de gestação. 
 
 
 
 
Local: Data: / _/20   
 
 

Médico Examinador 
Assinatura e Carimbo/CRM 

========================================================================== 
Para preenchimento do candidato na data de sua contratação 
 
Eu, ,   RG   n.º 
  , declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime 
especial permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições 
da função para a qual estou sendo contratado. 
 

Local e data: , de de    
 
 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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MODELO 3 – DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO 
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS TERMO 

DE OPÇÃO 
DESPACHO CIMSAMU 

DADOS PESSOAIS: 
NOME:    RG:    
DATA DE NASCIMENTO: / / SEXO: MASCULINO [ ] FEMININO [ ] 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:         
MUNICÍPIO: CEP: _    _ __-_ _ ESTADO:     
FONE: ( )    
DADOS DO 1º CARGO/EMPREGO: 
ÓRGÃO: FEDERAL [ ] ESTADUAL [ ] MUNICIPAL [ ] 
DENOMINAÇÃO DO CARGO/EMPREGO  LF:    
REGIME JURÍDICO: Estatutário[ ] CLT [ ] Contrato Temporário[ ] Cargo Comissionado[ ] 
SITUAÇÃO: Ativo[  ] Inativo[ ] Outros[ ] 
DATA DE ADMISSÃO: / /  CARGA HORÁRIA SEMANAL: horas 
HORÁRIO DE TRABALHO: 
Manhã [   ] das às Tarde [   ] das às Noite [   ] das às   

DADOS DO 2º CARGO/EMPREGO: 
ÓRGÃO: FEDERAL [ ] ESTADUAL [ ] MUNICIPAL [ ] 
DENOMINAÇÃO DO CARGO/EMPREGO:  LF:    
REGIME JURÍDICO: Estatutário [ ] CLT [ ] Contrato Temporário[ ] Cargo 
Comissionado[ ] SITUAÇÃO: Ativo[  ] Inativo[ ] Outros[ ] 
DATA DE ADMISSÃO: / / CARGA HORÁRIA SEMANAL: horas 
HORÁRIO DE TRABALHO: 
Manhã [   ] das às Tarde [   ] das às Noite [   ] das às   

DADOS DO 3º CARGO/EMPREGO: 
ÓRGÃO: FEDERAL [ ] ESTADUAL [ ] MUNICIPAL [ ] 
DENOMINAÇÃO DO CARGO/EMPREGO:  LF:    

REGIME JURÍDICO: Estatutário [ ] CLT [ ] Contrato Temporário[ ] Cargo 
Comissionado[ ] SITUAÇÃO: Ativo[  ] Inativo[ ] Outros[ ] 

DATA DE ADMISSÃO: / / CARGA HORÁRIA SEMANAL: horas 

HORÁRIO DE TRABALHO: 
Manhã [   ] das às Tarde [   ] das às Noite [   ] das às   

DECLARAÇÃO: 
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me na forma da Lei pela 
exatidão da presente Declaração. 

 
Data: / /  

 

Assinatura do (a) Declarante 

TERMO DE OPÇÃO: 
Faço opção pelo cargo:        

Assinatura do (a) Declarante Data: / /  
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MODELO 4 - DECLARAÇÃO DE NÃO DEMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
 
 
 

Eu,  , abaixo 
assinado(a), nacionalidade, (estado civil), 
 portador(a) de RG n.º 
   SSP/       e CPF 
n.º  , 
em atendimento ao Edital n.º 001/2021 – CIMSAMU, declaro para o fim específico 
de contratação  pelo Processo Seletivo Simplificado de , 
que não fui demitido(a) ou exonerado(a) do serviço público federal, estadual, 
distrital ou municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após 
sindicância nos últimos 5 (cinco) anos, contados de forma retroativa a partir da data 
da contratação a que se refere o presente Edital, e que não perdi o cargo em razão 
de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento. 

 
A não veracidade da declaração prestada é considerada como crime de falsidade 
ideológica, sujeitando-me às penas na lei. 

 
 

Local_______________, _______de, __________________de 20____. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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MODELO 5 - AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA 

 
Eu,_______________________________, abaixo assinado(a), de nacionalidade
 ,nascido(a) em  / / , no município de _________________,UF 
_____ , filho(a) de ___________________ e de ____________________,estado 
civil____________,residente______________no endereço
 _________________________, Município de_______  ,RG 
nº__________________, UF       , expedido em       /     /_, órgão expedidor e  
CPF n.º  INSCRITA (O) E CONVOCADA (O) pela lista de pessoa  negra 
(preta ou parda) para comprovação de títulos pelo Processo Seletivo Simplificado do 
CIMSAMU, declaro, sob as penas da lei, que sou negro de cor ( ) preta ou ( ) parda, 
apresentando características fenotípicas negroides, conforme estabelecido neste Edital. 
As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, 
estando ciente que poderei responder criminalmente no caso de falsidade. 
 

  , de de 21 . 
 
 
 
 
 
 

Assinatura da (o) candidata (o) 
 
 
 

A validade deste documento estará sujeita à homologação pela Comissão 
Permanente de Verificação de Pertencimento Étnico-Racial do Núcleo Regional de 
Educação. 

 
 
 
 

*Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica. 
 

Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, 
e multa, se o documento é particular. 
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MODELO 6 - LAUDO MÉDICO PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Nome: 

RG: UF: CPF: 

Data de Nascimento:   / /  Sexo: 

A – Tipo da Deficiência: 

B – Código CID: 

C – Limitações Funcionais: 

D – Função pretendida: 
( ) Assistente Administrativo 
( ) Contador 
(    ) Controlador Interno 

E – PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA: 
 
De acordo com a função pretendida, declaro que a deficiência do candidato é: 
 
( ) COMPATÍVEL para exercer a função de . 

( ) INCOMPATÍVEL para exercer a função de . 

 
 

Médico Examinador Assinatura do candidato 
Assinatura e Carimbo/CRM 

 
Local:  Data: / /21 . 
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MODELO 7 - TERMO DE DESISTÊNCIA DE CONTRATO EM 
REGIME ESPECIAL   DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

(PSS) 
 
 
 

Eu, ,   RG   

n.º , abaixo 

assinado(a), renuncio, em caráter irrevogável, ao Contrato em Regime Especial por 

meio do Processo Seletivo Simplificado – PSS regulamentado pelo Edital n.º 

001/2021 – CIMSAMU, por meio do qual fui contratado(a) na data de        /       

/ . 

Declaro estar ciente de que, ao assinar a desistência do contrato, renuncio a todo 

o Processo Seletivo e não poderei assumir  vagas em outras convocações deste 

Edital. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________, _______ de _____________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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MODELO 8 

FORMULÁRIO PARA RECURSO  
 

Ref.: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 001/2021. 
 

Nome do candidato:       
RG n.º Número da inscrição:     

 

1) Motivo do recurso (indique que item do Edital você considera que foi descumprido): 
 

( ) Resultado (erro na pontuação e/ou classificação). 
( ) Escolaridade 
( ) Tempo de serviço  
( ) Aperfeiçoamento 
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Local _______________de de 2021. 
 
 

Assinatura do candidato 
 

A inobservância de qualquer uma das instruções acima e das constantes no item 5.2 do 
Edital, resultará  no indeferimento do recurso.   
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RESULTADO DO PREGÃO 98/2021 
modalidade Pregão nº 98/2021 – Processo nº 168/2021 – para Registro de Preços de MATERIAL DE LABORATÓRIO para 
eventual aquisição da Fundação Municipal de Saúde realizado em 30/08/2021. 

FORNECEDOR: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ: 
22.627.453/0001-85 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

4 1 Bico de Bunsen. Contendo regulagem 
de entrada de ar, registro para gás, 

guia da chama base em aço-carbono. 

Conforme normas de INMETRO e 

ABNT 

RICILAB BICO 
DE BUNSEN 

UND 5 94,8100 474,0500 

9 1 Escova cilíndrica, cerdas macias para 

lavar vidraria de laboratório. Dimensão 

das cerdas entre 40 e 50 mm 

WEINBERGER 

ESCOVA 

UND 12 16,1500 193,8000 

20 1 Swab com haste plástica, estéril, para 

coleta de amostra prontos para uso, 

sem meio de transporte, destinados a 

realização de exames microbiológicos. 

Embalados individualmente 

OLEN SWAB UND 10000 0,2500 2.500,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.167,85 (três mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). 
FORNECEDOR: DIAG SOLUTTION ARTIGOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.021.151/0001-05 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. (R$) 

Valor Total 

(R$) 

3 1 Bandagem adesiva hipoalergênica, alta 

absorção, estéril modelo adulto. Caixa 

500 unidades. 

FIRSTLAB 

CAIXA 

CX 1100 19,9900 21.989,0000 

8 1 Curativo adesivo redondo, 

hipoalergênico, alta absorção, estéril, 

modelo adulto. Caixa com 500 unidades 

FIRSTLAB 

CAIXA 

CX 100 20,7000 2.070,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.059,00 (vinte e quatro mil e cinquenta e nove reais). 
FORNECEDOR: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIO - CNPJ: 76.619.113/0001-31 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. (R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

5 1 Cepa bacteriana Enterococcus faecalis 

ATCC 29212, para utilização como padrão 

de identificação do crescimento 

bacteriano. Liofilizada. 

LABORCLIN 

CEPA 

UND 1 50,0000 50,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 50,00 (cinquenta reais). 
FORNECEDOR: PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA - CNPJ: 35.449.371/0001-30 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

2 1 Ágar cetrimide, meio de cultura seletivo 

para isolamento e identificação 

presuntiva de Pseudomonas em tubos. 

ENTREGA PROGRAMADA 

Newprov TB 150 35,0000 5.250,0000 
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6 1 Cepa bacteriana Escherichia coli ATCC 

35218, para utilização como padrão de 

identificação do crescimento bacteriano. 

Liofilizada. 

CEFAR UND 1 950,0000 950,0000 

7 1 Cepa bacteriana Klebsiella pneumoniae 

ATCC 700603, para utilização como 

padrão de identificação do crescimento 

bacteriano. Liofilizada 

CEFAR UND 1 1.407,8000 1.407,8000 

13 1 Kit para identificação de bacilos 

gram-negativos não fermentadores 

da glicose. Deve fornecer a leitura 

das seguintes provas bioquímicas: 

- utilização da glicose por via 

oxidativa ou fermentativa; 

- crescimento a 42°C; 

- crescimento na presença de 

cetrimide; 

- liquefação da gelatina; 

- motilidade; 

- redução de nitrato; 

- utilização de xilose, maltose e/ou 

lactose; 

O kit deve incluir todos os meios e 

reagentes necessários para a 

leitura e interpretação dos 

resultados. 
ENTREGA PROGRAMADA. 

APRESENTAR AMOSTRA 

NEWPROV KIT 4 370,0000 1.480,0000 

14 1 Meio de cultura ágar Mueller Hinton, 

para teste de sensibilidade a 

antimicrobianos pelo método de disco 

difusão. Placas descartáveis, 140 mm x 

15 mm. Com certificado de controle de 

qualidade. ENTREGA PROGRAMADA. 

CECON UND 7000 5,0000 35.000,0000 

15 1 Meio de cultura Mueller Hinton em pó, 

para teste de sensibilidade a 

antimicrobianos pelo método de disco 

difusão. Frasco com 500 g. 

OXOID FRC 4 450,0000 1.800,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 45.887,80 (quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). 
FORNECEDOR: SEVEN DIAGNOSTICA - CNPJ: 34.182.886/0001-53 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

10 1 Garrote descartável em rolo, Destacável 

em tiras de 45 cm; - Não contém talco. 

Rolo com 25 tiras de 45 cm. Dimensão: 

25 mm x 450 mm x 0,6 mm. 

 

CRALPLAST 

ROLO 

RLO 5 25,0000 125,0000 
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16 1 Pipeta de Pasteur graduada. 

Capacidade 3 ml. Caixa 500 unidades. 

CRALPLAST 

CAIXA 

CX 10 78,0000 780,0000 

17 1 PYR-test. Teste para identificação de 

Streptococcus pyogenes e 

Enterococcus spp. ENTREGA 

PROGRAMADA. 

PROBAC 

UNIDADE 

UND 6 58,0000 348,0000 

18 1 Solução oral para teste de tolerância à 

lactose. Pronto uso. Sabor limão. Frasco 

300 ml 

LABORCLIN 

FRASCO LIQ 

FRC 350 4,8200 1.687,0000 

23 1 TUBO VHS - Utilizado para coleta 

de sangue destinado aos testes de 

velocidade de hemossedimentação 

(VHS) em laboratório clínico, 

sistema VHS operacional fechado. 

Tubo para coleta de sangue a 

vácuo para VHS com Citrato de 

Sódio, volume máximo para coleta 

de 1,8 ml. 

Sistema VHS operacional fechado 

e seguro. 

Compatível com o Método de 

Westergreen. 

Resultado em 30 minutos. 

A Estante/Rack para leitura deve 

ser enviada junto com o produto. 

CRALPLAST 

UNIDADE 

UND 4000 0,7000 2.800,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.740,00 (cinco mil, setecentos e quarenta reais). 
FORNECEDOR: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 11.308.834/0001-85 

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

11 1 Kit específico para diagnóstico de 

COVID-19 - teste 

imunocromatográfico para 

detecção de antígenos de 

SARSCOV-2 em amostra de 

Swab de 

nasofaringe. 

Sensibilidade mínima de 91% e 

Especificidade acima de 99%. 

Leitura entre 5 a 20 minutos. 

Cada kit deve conter um 

dispositivo de teste, tampão 

extrator, tampa filtro, swab estéril 

para coleta de nasofaringe e swab 

de controle positivo e controle 

negativo. 

APRESENTAR AMOSTRA 

 

VIDA COVID-19 AG 

SCOVID-19 AG SE 

RAPIDOE RAPIDO 

KIT 3600 15,0000 54.000,0000 
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12 1 KIT TESTE RÁPIDO D-DIMERO. 

Teste rápido com metodologia de 

imunodetecção por fluorescência. 

Cada kit deverá ser composto de 

fitas/cartuchos, pipetas de 

transferência, soluções tampão e 

chip de calibração do lote. 

COMODATO: 

Junto com os testes, a empresa 

vencedora deverá ceder um 

equipamento portátil para a leitura 

dos testes compatíveis entre eles 

com as seguintes especificações: 

- Impressora térmica acoplada e 

bobinas de papel térmico para 

impressão dos resultados. 

- Leitor de código de barras 

(acoplado ou externo). 

- Conectividade e LIS/HIS 

- Deverão ser fornecidas peças de 

reposição ou suprimentos 

adicionais necessários para o total 

e perfeito funcionamento do 

equipamento sem ônus para a 

contratante. 

A entrega dos equipamentos 

deverá ser previamente 

agendada, incluindo treinamento 

às equipes de profissionais que 

farão uso e é de 

responsabilidade da empresa 

vencedora o transporte até o 

local de uso e os custos totais 

decorrentes destes, sem ônus. 

VIDA D-D¿MERO KIT 1700 15,0000 25.500,0000 

21 1 TROPONINA I QUANTITATIVA. 

Teste com metodologia de 

imunodetecção por 

fluorescência.Composto por kits. 

Cada kit deverá ser composto de 

fitas/cartuchos, pipetas de 

transferência, soluções tampão e 

chip de calibração do lote. 

COMODATO: 

A empresa vencedora deverá 

ceder 

1 (um) equipamento portátil para 

aleitura dos testes compatíveis 

entre eles com as seguintes 

especificações: 

VIDA TROPONINA 

I 

UND 3000 15,0000 45.000,0000 
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- Impressora térmica acoplada e 

bobinas de papel térmico para 

impressão dos resultados. 

- Leitor de código de barras 

(acoplado ou externo). 

- Conectividade e LIS/HIS 

- Deverão ser fornecidas peças de 

reposição ou suprimentos 

adicionais necessários para o total 

e perfeito funcionamento do 

equipamento sem ônus para a 

contratante. 

A entrega dos equipamentos 

deverá ser previamente 

agendada, 

incluindo treinamento às equipes 

de profissionais que farão uso e é 

de responsabilidade da empresa 

vencedora o transporte até o local 

de uso e os custos totais 

decorrentes destes, sem ônus ou 

acréscimo. 

 

Valor Total do Fornecedor: R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos reais). 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 203.404,65 (duzentos e três mil, quatrocentos e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos). 
LOTES DESERTOS/FRACASSADOS: 1-19-22 
Ponta Grossa-PR, 08 de outubro de 2021. 
Beatrice Farias 
Pregoeira 
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DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS  PREGÃO 100/2021  

                            EMPRESA CLASSIFICADA     LOTES/ITENS PRODUTOS QUALIFICADOS

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LOTE 17  APROVADO

CRISTÀLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA LOTE 38 APROVADO

MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES S/A LOTE 68 APROVADO

                           A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos dos produtos classificados listados acima estão de acordo com o exigido neste edital.
Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitação da FMS que realizaram esta análise assinam eletronicamente este documento. 

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 08/10/2021, às 14:23, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica, em 08/10/2021, às 14:24, 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 1676557 e o código CRC
CD3895C3.

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

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 018/2021 
Exercício: 2021 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 08/10/2021       PROTOCOLO: 67952 / 2021 PROCESSO: 87 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: ROBERT WILLIANS VARGAS SALGUEIRO 08579208980 

Endereço: QUINZE DE SETEMBRO,  
Bairro: CENTRO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 84.020-050 

CNPJ: 19.927.549/0001-54  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Prestação de serviços de apresentações circenses nas unidades de CRAS durante o mês de outubro, alusivo ao Dia das Crianças. 
JUSTIFICATIVA 

A contratação de profissional do setor artístico fundamenta-se em dois aspectos: a) contrato firmado pelo próprio contratado ou por meio 
de empresário exclusivo; b) consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700408244004723533390390000 920 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   119061   1.00 (FAS) APRESENTAÇÃO ARTISTICA  6.000,00   6.000,00  SRV 

Total:  6.000,00  

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

 
 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Fundação de Assistência Social 
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Instrução Normativa Nº 001/2021 – FASPG 

Ponta Grossa, 08 de setembro de 2021. 

Assunto: Dispõe sobre as diretrizes para o 
retorno gradual das atividades presenciais 
ofertadas pelas unidades e equipamentos 
da Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa, da Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais e da rede parceira com 
termo de colaboração formalizado. 

A Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG), no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelos Decretos Municipais n.º 17.195, de 31 de março de 
2020 e nº 18.245, de 07 de janeiro de 2021, e 

CONSIDERANDO: 

A PORTARIA GM/ MS Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV); 

A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

A Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020 que dispõe acerca de medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

A Portaria MC nº 54, de 1º de abril de 2020 que aprova recomendações gerais aos gestores e 
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do 
Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades 
essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde 
dos usuários e profissionais do SUAS; 

A Portaria MC nº 100, de 14 de julho de 2020 que aprova as recomendações para o 
funcionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social 
Especial - PSE de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo 
a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes cenários 
epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19; 

O Decreto nº 17.100, de 18 de março de 2020, que Declara Situação de Emergência em Saúde 
Pública no Município de Ponta Grossa; 
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O Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento à Covid-19 no Âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social/ FASPG, de 08 de junho de 2020; 

A essencialidade dos serviços da assistência social, conforme Decreto Federal 10.282/2020, e 
a exposição a situações de vulnerabilidade e risco social, principalmente do público prioritário 
dos serviços; 

O aumento considerável da demanda nos serviços socioassistenciais e a recorrente solicitação 
por parte das famílias que têm crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV); 

O retorno das aulas presenciais nas unidades escolares da Rede Municipal1 e Estadual2 que 
favoreceram os usuários dessa faixa etária a se familiarizarem com as medidas de prevenção 
à Covid-19; 

O avanço da vacinação no município, alcançando 89,5% da população, que favoreceu o 
decréscimo de casos, a redução de óbitos e da ocupação dos leitos de enfermaria e UTI, 
segundo os dados disponíveis na página oficial da Prefeitura. 

 

ESTABELECE: 

Art. 1º O Retorno das atividades presenciais, de forma gradual e responsável, nas unidades e 
equipamentos da FASPG, da SMPPS e da rede parceira com previsão para o dia 20 de outubro 
de 2021, data condicionada ao alcance de toda a população acima de 18 anos com a primeira 
dose da vacina3. 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 2º As unidades e equipamentos devem adotar as recomendações sanitárias mais recentes 
do Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Secretaria de Estado da Saúde, Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa e da FASPG e outras autoridades sanitárias locais, visando garantir 
a segurança e a saúde dos trabalhadores e usuários da política de Assistência Social. 

 
1 Escolas da Rede Municipal retornaram de forma presencial no dia 17 de maio de 2021. 
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/alunos-da-rede-municipal-retomam-aulas-no-modo-presencial/ 
2 Escolas da Rede Estadual retornaram de forma presencial no dia 21 de julho de 2021. 
https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Mais-de-90-das-escolas-estaduais-do-Parana-retomam-aulas-
presenciais-nesta-quarta-feira-21 
3 A data prevista no calendário de vacinação contra a COVID-19 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná é 30 
de setembro de 2021. 
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Art. 3º As unidades e equipamentos devem adotar o sistema híbrido de execução do serviço, 
sendo facultativa à adesão das famílias, conforme já previsto pela Política de Assistência 
Social. 

Art. 4º As unidades ofertantes do SCFV, em específico, devem priorizar o retorno, no primeiro 
momento, das crianças, adolescentes e pessoas idosas classificadas nos termos do Art. 3º, da 
Resolução4 CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013. 

Art. 5º As atividades remotas devem ser mantidas com garantia de participação dos usuários, 
contando com a regularidade semanal ou, no máximo, quinzenal5 de comunicação com os 
usuários e/ou familiares, através dos diversos meios remotos, como telefone, aplicativos de 
mensagens, videochamadas em grupo e individuais, entre outros. 

Art. 6º As unidades e equipamentos devem disponibilizar termo de ciência para os usuários 
e/ou responsáveis legais referente ao sistema pretendido: 

I - os usuários e/ou responsáveis legais deverão assinar termo de ciência (ANEXO I 
TERMO DE CIÊNCIA), com opção pelo sistema híbrido; 
II - os usuários e/ou responsáveis legais deverão assinar termo de ciência (ANEXO I 
TERMO DE CIÊNCIA), com opção pela continuidade do sistema remoto. 

Art. 7º Os usuários que compuserem as atividades presenciais deverão ser divididos em 
grupos menores, de acordo com o espaço disponível, mantendo sempre uma distância de, no 
mínimo, 1m entre as pessoas – podendo ser ampliada, sempre em consonância com a norma 
sanitária em vigor. 

Art. 8º Os grupos deverão ser organizados para que aconteçam de forma alternada, 
semanalmente, conforme quadro exemplificativo, e nos dias em que não estiverem nas 
atividades presenciais, deverão receber atendimento remoto. 

Quadro 1 – Exemplo de grupos presenciais organizados de forma alternada 

SEG TER QUA QUI SEX 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Fonte: Elaborada pelos organizadores do documento, 2021. 

Art. 9º O método demonstrado pretende isolar os grupos para que não tenham contato físico 
entre si. Dessa forma, em caso de contágio, apenas um dos grupos precisará ser isolado. Nesse 

 
4 BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-1-de-21-de-fevereiro-de-2013/. Acesso em: 03. set. 2021. 
5 Boletim do Ministério da Cidadania mar/abr de 2021 referente a Rede socioassistencial privada. 
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sentido, se possível, também escalonar os trabalhadores do serviço, para garantir que não 
haja transmissão entre os grupos. 

Art. 10. Nessa orientação, deve-se planejar cuidadosamente, principalmente, os horários de 
entrada e saída dos grupos, assim como, em caso de grupos simultâneos, os horários de 
fornecimento de alimentação. 

Art. 11. As unidades deverão encaminhar lista com o nome dos usuários que retornarão às 
atividades presenciais e dos usuários que permanecerão no sistema remoto. 

Art. 12. As unidades executoras do SCFV e do Centro-Dia, através dos termos de colaboração, 
deverão apresentar protocolo interno ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da FASPG, 
conforme modelo (Anexo II), em até 7 (sete) dias após a publicação da normativa, atualizando-
o sempre que necessário. 

§ 1º O protocolo interno deverá ser planejado de acordo com a realidade da entidade, do 
público atendido e do território de abrangência. 

§ 2º As unidades executoras dos serviços deverão providenciar as adaptações necessárias para 
o atendimento seguro dos usuários. 

Art. 13. A FASPG, através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, constituído pela Portaria 
nº 19.774, de 12 de maio de 2020 realizará visita para constatar se os ambientes estão em 
conformidade com as recomendações desta Instrução Normativa. 

§ 1º Caberá ao Comitê a emissão de autorização para a prestação de atendimentos coletivos 
presenciais, podendo ser alterada a qualquer tempo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES SANITÁRIAS 

Art. 14. Recomendações para os usuários e trabalhadores das unidades e equipamentos que 
executam os serviços: 

I - permitir a entrada e permanência somente com o uso de máscara de forma correta, 
cobrindo nariz e boca, a todo o tempo; 

II - trocar a máscara a cada 04 horas ou sempre que estiver úmida; 

III - aferir a temperatura de todas as pessoas – trabalhadores e usuários - por meio de 
termômetros sem contato direto com a pele, ao ingressar nas dependências das unidades, 
vedando a entrada de pessoas cuja temperatura seja igual ou superior a 37ºC (trinta e sete 
graus Celsius); 
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IV - atentar-se e vedar a presença de pessoas com sintomas, como: tosse seca ou produtiva, 
dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões na pele, 
diarreia, vomito, distúrbios olfativos ou gustativos; 

V - orientar usuários ou trabalhadores, que apresentarem temperatura corporal maior ou 
igual a 37ºC ou sintomas, para procurar uma unidade de assistência à saúde do município, 
observando o público: 

a) se, criança ou adolescente, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis, mantendo-
o em área segura e afastada dos demais do grupo, sob supervisão de um responsável 
trabalhador/a da instituição, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), aguardando a presença dos pais ou responsáveis 
para os devidos encaminhamentos; 

b) se, adulto, mantê-lo em área segura e afastada dos demais usuários/as, com 
acompanhamento de um/a trabalhador/a da unidade, respeitando as medidas de 
distanciamento e utilização de EPI até a definição dos encaminhamentos; 

c) se, trabalhador/a, afastá-lo/a imediatamente de suas atividades até diagnóstico. 

§ 1º Em caso de contato com pessoas positivadas para a Covid-19 e surgimento de sintomas, 
sugere-se a suspensão das atividades do(s) grupo(s) com o(s) qual(is) teve contato, de no 
mínimo 7 (sete) dias. 

VI - reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como 
da área de isolamento; 

VII - higienizar as mãos com álcool gel 70% ou lavá-las com sabão e água potável, com 
frequência, principalmente na entrada da unidade e antes de realizar qualquer tipo de 
refeição; 

VIII - solicitar comprovante de vacinação dos usuários que já tiveram acesso a vacina para 
participar das atividades presenciais, não descartando sua participação de forma remota; 

IX - solicitar comprovante de vacinação dos trabalhadores que terão contato presencial com 
os usuários, uma vez que todos os trabalhadores do SUAS estarão imunizados com as duas 
doses da vacina até a data prevista para o retorno; 

X - organizar os horários de fornecimento de alimentação ou atividades ao ar livre, como em 
parques, quadras esportivas e etc., de forma escalonada e com o devido distanciamento, 
sendo que os espaços devem ser limpos entre e após as utilizações; 

XI - dar preferência, se possível, pelo fornecimento da alimentação dentro da sala em que o 
grupo está realizando as atividades; 
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XII - optar, se entender necessário, pela oferta da alimentação no início e/ou no fim das 
atividades, evitando ao máximo a circulação de pessoas pelas dependências da unidade; 

XIII - escalonar os horários de entrada e saída, evitando contato entre os grupos e possíveis 
aglomerações; 

XIV - observar as especificidades das pessoas com deficiência adequando as recomendações 
de acordo com as necessidades do público atendido. (Ex: máscara transparente para as 
pessoas com deficiência auditiva). 

 

CAPÍTULO III 

DA HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 

Art. 15. Recomendações para as unidades e equipamentos observarem e acompanharem o 
cumprimento por parte dos usuários e profissionais de cada serviço: 

I - realizar a higienização de todas as áreas da unidade ofertante do serviço, antes do início 
das atividades com os grupos presenciais; 

II - utilizar, exclusivamente, produtos de limpeza e higienização regularizados pela ANVISA e 
ao fim que se destinam; 

III - higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno e/ou no mesmo, em caso de 
atender mais de um grupo no mesmo turno, com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água 
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim; 

IV - higienizar, no mínimo, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como: 
maçanetas das portas, corrimãos, interruptores, puxadores, bancos, mesas e acessórios em 
instalações sanitárias com álcool 70%, preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar; 

V - ampliar a frequência da higienização das instalações sanitárias; 

VI - manter disponível nos banheiros, sabonete líquido, toalhas de papel e álcool 70% em 
formato de gel, espuma ou spray; 

VII - manter disponíveis, em todos os ambientes, álcool 70% em formato de gel, espuma ou 
spray para higienização das mãos, e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas, 
saídas, corredores, entre outros; 

VIII - higienizar, antes e após cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como 
colchonetes, tatames, canetas, lápis, pinceis atômicos, entre outros; 
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IX - intensificar, quando possível, a utilização de iluminação natural (entrada de sol) e a 
manutenção de portas e janelas abertas para a ventilação natural do ambiente, para salas de 
grupos, ambientes comuns e de deslocamento. Quando existir sistemas de climatização 
artificial e forem aplicáveis os Planos de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), estes 
devem estar implementados e atualizados; 

X - manter o lixo sempre ensacado e em recipientes adequados e, se possível, utilizar latas de 
lixo sem toque – com acionamento por pedal – e tampa, a fim de que não seja necessário 
tocá-lo com as mãos ao abrir; 

XI - realizar a coleta e remoção do lixo diariamente, ou quantas vezes forem necessárias 
durante o dia; 

XII - armazenar o lixo em local fechado e frequentemente limpo até a coleta pública ou outro 
fim a que se destine; 

XIII - preparar e servir alimentos utilizando EPI, seguindo rigorosamente os protocolos de 
higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os cuidados relativos à educação 
alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES SOCIOEDUCATIVAS 

Art. 16. Recomendações para as unidades e equipamentos organizarem as atividades de 
acordo com a capacidade de público e protocolos de segurança: 

I - organizar os grupos para que aconteçam de forma alternada e em grupos menores, de 
acordo com a capacidade da sala de atividades, respeitando sempre o distanciamento físico; 

II - repensar a organização das salas de atividade, dispensando materiais e mobiliário que não 
sejam essenciais ou de difícil higienização e fácil contaminação; 

III - reduzir o tempo de permanência dos usuários na entidade, sendo o tempo indicado de, 
no máximo, 2 horas por grupo; 

IV - planejar, antecipadamente, os percursos a serem desenvolvidos com os grupos, tanto 
híbrido e quanto remoto, buscando garantir que os grupos que foram desmembrados 
recebam as mesmas atividades; 

V - elaborar atividades para o desenvolvimento do percurso que propiciem medidas 
preventivas de infecção pela COVID-19, descartando práticas de atividades de contato direto, 
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como danças e esportes, ou aquelas que sugiram aglomerações, comemorações, festas, 
reuniões e etc; 

VI - utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas crianças, para 
ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de saúde e de 
higiene; 

VII - priorizar atividades que se desenvolvam ao ar livre ou em ambiente ventilado e que 
propiciem o afastamento físico; 

VIII - suspender passeios, saídas a campo, festas e outros que propiciem aglomerações; 

IX - evitar a utilização de materiais de uso coletivo, como canetas, canetinhas, giz de cera, 
pinceis atômicos. Não sendo possível, garantir a limpeza antes e após cada utilização; 

X - proporcionar rodas de conversa sobre o coronavírus (respeitando-se o distanciamento) 
deixando que os usuários demonstrem suas dúvidas, seus medos e suas impressões acerca do 
tema. O trabalhador deverá ter uma escuta atenta para aproveitar ao máximo as 
manifestações dos usuários, explorando as mais diversas temáticas que sejam produzidas; 

XI - manter uma agenda ou caderno como forma de comunicação entre a unidade e famílias, 
bem como usar contatos via mídias sociais, para reduzir a necessidade de contato físico. 

 

CAPÍTULO V 

DA READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E ROTAS DE CIRCULAÇÃO 

Art. 17. Recomendações para as unidades e equipamentos organizarem os espaços de acordo 
com a capacidade de público e protocolos de segurança: 

I - readequar os espaços físicos das unidades e equipamentos, respeitando o distanciamento 
físico entre trabalhadores e usuários, nas salas de uso coletivo utilizadas para desenvolver 
atividades grupais; 

II - utilizar barreiras físicas (se não for possível atender a distância mínima recomendada) 
como: biombos, divisórias de acrílico, dentre outras nas instalações de trabalho, e protetores 
faciais de gramatura não-quebrável (face shield), além do uso de máscara; 

III - demarcar cadeiras e o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das 
medidas de distanciamento físico, especialmente em ambientes coletivos; 

IV - definir ponto exclusivo, em caso de existir mais de um acesso, para entrada e saída, 
minimizando a ocorrência de aglomerações; 
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V - respeitar o limite definido para capacidade máxima de pessoas em cada ambiente, 
afixando cartazes informativos nos locais; 

VI - desativar ou lacrar os bicos ejetores curtos dos bebedouros, que permitam a ingestão de 
água diretamente à boca. Fica permitido o uso somente de bebedouros que possibilitem a 
retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual, mantendo sempre 
disponível álcool 70% ao lado do bebedouro; 

VII - proibir o compartilhamento de garrafas ou copos de água; 

VIII - delimitar o distanciamento entre pessoas, com marcações no piso, caso haja filas para 
utilização do bebedouro; 

IX - encontrar mecanismo para redução do impacto ambiental gerado por copos plásticos, 
podendo, por exemplo, fornecer garrafas descartáveis aos usuários com a identificação do 
nome, preferencialmente iguais, e com possibilidade de reutilização. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DIRETRIZES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Art. 18. Recomendações para as unidades e equipamentos manterem a comunicação com os 
usuários do serviço: 

I - realizar reuniões com os usuários e/ou responsáveis legais, por meio remoto, com o 
objetivo de esclarecer os procedimentos que serão adotados; 

II - afixar cartazes orientativos e educativos sobre as ações de proteção a COVID-19 nas 
dependências da unidade; 

III - fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e usuários sobre medidas 
de segurança relativas à Covid-19, evitando a proliferação de notícias falsas sobre a pandemia; 

IV - informar às famílias sobre os postos de atendimento e unidades de saúde mais próximos. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DIRETRIZES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 
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Art. 19. Recomendações para as unidades e equipamentos orientarem os usuários e 
profissionais de cada serviço: 

I - orientar os trabalhadores para conduzirem as ações de proteção à COVID-19 da melhor 
forma possível, prevenindo atitudes vexatórias ou discriminatórias de usuários e demais 
pessoas envolvidas na oferta do serviço; 

II - indagar aos usuários ou responsáveis legais se apresentou, nas últimas 24 horas, algum 
sintoma suspeito, tais como: febre, calafrios, tosse, falta de ar, diarreia, falta de olfato ou 
paladar, dor de cabeça, dor de garganta e, em caso afirmativo, orientar a família para buscar 
atendimento de saúde, ficando o retorno ao serviço condicionado à sua melhora; 

III - orientar usuários e trabalhadores do serviço para evitar tocar olhos, nariz e boca, além de 
higienizar frequentemente as mãos com álcool 70% ou água potável e sabão: 

a) após o uso de transporte coletivo; 

b) ao adentrar na unidade; 

c) após tocar em superfícies e materiais de uso coletivo: maçanetas, corrimãos, interruptores, 
canetas, canetinhas, dentre outros; 

d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 

e) antes e após o uso do banheiro; 

f) antes de manipular alimentos ou de se alimentar; 

g) antes de tocar em utensílios higienizados; 

h) após a limpeza de ambientes, retirada de lixos e resíduos e utilização de materiais de 
higienização, como vassouras, panos, entre outros; 

i) antes e após o uso de espaços coletivos e/ou de novas atividades. 

IV - orientar os trabalhadores, que mantêm contato direto com os usuários, para que 
higienizem as mãos e substituam as máscaras ao final das atividades de cada grupo, ou antes 
deste tempo, se estiver úmida; 

V - orientar usuários e trabalhadores para evitar contatos físicos como aperto de mão, 
abraços, beijos e etc; 

VI - orientar usuários, trabalhadores e responsáveis legais sobre a importância de manter-se 
em casa quando apresentarem algum sintoma da doença; 
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VII - orientar usuários e trabalhadores a higienizarem regularmente aparelhos como 
computadores e celulares com álcool 70% ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis 
com os respectivos aparelhos; 

VIII - capacitar adequadamente os profissionais responsáveis pela higienização e desinfecção 
de ambientes e superfícies; 

IX - orientar os trabalhadores sobre os riscos de infecção oriunda do mal uso de EPI; 

X - orientar os trabalhadores e usuários para que informem imediatamente ao Orientador 
Social, Técnico de Referência e/ou Coordenador da unidade, a apresentação de sintomas de 
síndrome gripal e/ou a convivência com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas para 
Covid-19; 

XI - orientar os usuários para que não compartilhem objetos como celulares, brinquedos, 
materiais, garrafinhas e copos, dentre outros; 

XII – disponibilizar, quando necessário, apoio psicossocial aos usuários e trabalhadores da 
unidade; 

XIII - solicitar aos usuários e trabalhadores que a unidade seja informada sobre casos de 
acometimento pela Covid-19 em membros da família, ou pessoas com as quais tenham tido 
contato, e manter-se em casa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DIRETRIZES DE TRANSPORTE 

Art. 20. Recomendações para as unidades e equipamentos que ofertam transporte aos 
usuários e/ ou trabalhadores: 

I - reforçar as medidas de higienização do interior do automóvel e a manutenção do ar-
condicionado; 

II - respeitar o limite de ocupação de 50% de sua capacidade; 

III - orientar que o uso de máscara é obrigatório a todo tempo, por todos os integrantes do 
veículo; 

IV - manter janelas abertas, evitando-se o uso de ar condicionado; 

V - realizar a higienização das mãos no embarque e desembarque de passageiros. 
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CAPÍTULO IX 

DOS CASOS DE CONTAMINAÇÃO 

Art. 21. Os casos de contágio devem ser informados ao Comitê, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis. 

Art. 22. Caso ocorra a contaminação entre usuários, o grupo e/ou a unidade deverá ter suas 
atividades suspensas por 7 (sete) dias, retornando para o modelo remoto nesse período. 

Art. 23. Caso ocorra a contaminação de trabalhadores, o grupo e/ou a unidade deverá ter suas 
atividades suspensas por 7 (sete) dias, retornando para o modelo remoto nesse período. 

 

CAPÍTULO X 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 24. Fica determinada a observância das normas e recomendações constantes nesta 
Instrução Normativa para o retorno gradual das atividades presenciais nas unidades e 
equipamentos que ofertam SCFV e Centro-Dia de Referência. 

Art. 25. Em caso de agravamento da pandemia no município, indicados por Decretos e/ou 
Resoluções da Secretaria de Estado de Saúde, as atividades presenciais serão suspensas e o 
modelo 100% remoto poderá ser retomado. 

Art. 26. Esta Instrução Normativa foi aprovada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
constituído pela Portaria nº 19.774, de 12 de maio de 2020, em reunião do dia 17/09/2021.  

Art. 27. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Fundação de Assistência Social   
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FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
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ANEXO I 

TERMO DE CIÊNCIA 

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

Eu, _________________________________________________________________ , 

portador(a) do NIS/CPF número: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, 

responsável legal de __________________________________________________, usuário(a) 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 

 
☐ 06 a 14 anos; 
☐ 15 a 17 anos; 
☐ 18 a 59 anos; 
☐ Acima de 60 anos. 

 
OPTO pelo: 
☐ Sistema híbrido – presencial e remoto; 
☐ Sistema remoto – à distância; 

E, caso opte pelo sistema híbrido, DECLARO que: 

- Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de COVID-
19, bem como respeitarei(mos) todas as diretrizes constantes na Instrução Normativa nº 
01/2021 – FASPG/PMPG; 

- Eu e os membros do meu grupo familiar, nos últimos 14 (quatorze) dias, não apresentamos 
nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que tiveram o diagnóstico 
de infecção pela Covid-19; 

- Informarei a unidade do SCFV caso apresentem quaisquer dos sintomas causados pela 
infecção da Covid-19; 

- O(A) usuário(a) tem ciência de que necessitará usar constantemente a máscara, assim como 
realizará a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso 
de álcool 70%; 

- Tenho ciência de que, caso o(a) usuário(a) seja contaminado com a Covid-19, todos os 
membros da família deverão ficar em isolamento; 

- O(A) usuário(a), mesmo retornando ao modelo presencial continuará fazendo parte do grupo 
remoto. 

Data: _____/_____/_____                     

Assinatura do Usuário ou Responsável Legal: 

___________________________________________________________________ 
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2. Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com 
Deficiência, Pessoas Idosas e suas famílias – Centro-Dia 

 
Eu, __________________________________________________________________ , 

portador(a) do NIS/CPF número: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, 

responsável legal de __________________________________________________,  

usuário(a) do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Centro-Dia, para: 

☐ Pessoas Idosas; 
☐ Pessoas com deficiência; 

OPTO pelo: 
☐ Sistema híbrido – presencial e remoto; 
☐ Sistema remoto – à distância; 

E, caso opte pelo sistema híbrido, DECLARO que: 

- Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia de COVID-
19, bem como respeitarei(mos) respeitar todas as diretrizes constantes na Instrução 
Normativa nº 01/2021 – FASPG/PMPG; 

- Eu e os membros do meu grupo familiar, nos últimos 14 (quatorze) dias, não apresentamos 
nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que tiveram o diagnóstico 
de infecção pela Covid-19; 

- Informarei a unidade Centro-Dia caso apresentem quaisquer dos sintomas causados pela 
infecção da Covid-19; 

- O(A) usuário(a) tem ciência de que necessitará usar constantemente a máscara, assim como 
realizará a correta higienização das mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso 
de álcool 70%; 

- Tenho ciência de que, caso o(a) usuário(a) seja contaminado com a Covid-19, todos os 
membros da família deverão ficar em isolamento; 

- O(A) usuário(a), mesmo retornando ao modelo presencial continuará fazendo parte do grupo 
remoto. 

Data: _____/_____/_____                      

 
Assinatura do Usuário ou Responsável Legal: 

 

___________________________________________________________________  
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ANEXO II 
PROTOCOLO INTERNO 

Unidade: ____________________________________________________________ 
Serviço: ____________________________________________________________ 

☐ Unidade Pública               ☐ Termo de Colaboração nº. _________ 

DIRETRIZES SANITÁRIAS 
O quê Onde Quando Quem Como Quanto 

Exemplo: 
Higiene das mãos 
de todos os 
membros do 
__________ (nome 
do serviço) 

 
Entrada do 
equipamento 

 
Permanente 

Nome do 
trabalhador que 
ficará responsável 
por encher os 
borrifadores e 
colocar os avisos; 

 
Totem na entrada 
com 
sinalização/avisos 
escritos para uso; 
 

X borrifadores de 
álcool gel 70% - 
valor R$ 00,00. 
XX litros de álcool 
gel – valor R$ 00,00 
 

      
      
      

 
DIRETRIZES SOCIOEDUCATIVAS 

O quê Onde Quando Quem Como Quanto 
      
      
      

 
DIRETRIZES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O quê Onde Quando Quem Como Quanto 
      
      
      

 
DIRETRIZES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê Onde Quando Quem Como Quanto 
      
      
      

 
DIRETRIZES DE TRANSPORTE 

O quê Onde Quando Quem Como Quanto 
      
      
      

 
OUTRAS 

O quê Onde Quando Quem Como Quanto 
      
      
      

 

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Amostras do Pregão Eletrônico  009/2021 – ALIMENTOS 

FISCAL: Flavio Flores Gehrke
STOCKI E ALMEIDA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Lote Produto Marca
02 Café, pacote 500 g, torrado e moído, pó homogêneo, LONTRINHA APROVADO
05 Leite em pó, integral instantâneo, lata de 400 g ITAMBÉ APROVADO
09 Esponja de limpeza dupla face, verde e amarela TIETE ESPUMAS APROVADO

LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
3 Chá mate natural, embalagem a granel de 250 g CHÁ 81 APROVADO
4 Doce de leite, pote de 400g, isento de amido de milho FRIMESA APROVADO

6 Margarina com sal, pote de 500g, enriquecida com 
ômega 3, não hidrogenada DORIANA APROVADO

7
Copo branco, descartável, resistente, para água, de 
180 ml, em polipropileno. Caica com 2500 unidades, 
embaladas em pacotes  com 100 unidades

IBRASDE APROVADO

8 Filtro de café descartável, papel de boa qualidade, ta-
manho referência n° 103, embalagem com 30 unidades 3 CORAÇÕES APROVADO

______________________________________________________________________________
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021
OBJETO: Aquisição de material de consumo – alimentos e utensílios de cozinha para os departa-
mentos da Autarquia Municipal de  Trânsito e Transporte.
VALOR TOTAL: R$106.963,01 (cento e seis mil novecentos e sessenta s três reais e um 
centavo)

STOCKI E ALMEIDA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Lote Produto Quantidade Valor unitário Valor total

02 Café, pacote 500 g, torrado e moído, pó 
homogêneo, marca LONTRINHA 2267 15,08 34.186,36

05 Leite em pó, integral instantâneo, lata de 
400 g, matca ITAMBÉ 2271 13,55 30.772,05

09 Esponja de limpeza dupla face, verde e 
amarela, marca  TIETE ESPUMAS 6000 0,65 3.900,00

TOTAL 68.858,41

LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

3 Chá mate natural, embalagem a granel de 
250 g, marca CHÁ 81. 534 10,00 5.340,00

4 Doce de leite, pote de 400g, isento de ami-
do de milho,  marca FRIMESA 920 8,48 7.801,60

6
Margarina com sal, pote de 500g, enri-
quecida com ômega 3, não hidrogenada, 
marca DORIANA

1430 7,90 11.297,00

7

Copo branco, descartável, resistente, para 
água, de 180 ml, em polipropileno. Caica 
com 2500 unidades, embaladas em paco-
tes  com 100 unidades, marca IBRASDE

97 CX 124,00 12.028,00

8

Filtro de café descartável, papel de boa 
qualidade, tamanho referência n° 103, 
embalagem com 30 unidades, marca 3 
CORAÇÕES

468 3,50 1.638,00

TOTAL 38.104,60
 Maiores informações na Coordenação de Licitação da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte

ROMUALDO CAMARGO
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________
PROCESSO SEI Nº 47731/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
OBJETO: Aquisição de material de consumo – álcool gel – galão de 05 litros e dispenser.
 RESPOSTA   À  IMPUGNAÇÃO   INTERPOSTA   POR  EMPRESA   INTERESSADA  EM 
 PARTICIPAR DO CERTAME
Empresa interessada na participação do pregão ingressou, tempestivamente, com impugnação ao 
edital com a seguinte indagação, em síntese:
Alteração das condições de habilitação, exigindo-se licença/alvará sanitário apenas àqueles que 
são empresas FABRICANTES  dos itens objeto do presente certame, dispensando os demais lici-
tantes que são APENAS DISTRIBUIDORES/COMÉRCIO livres de tal exigência. Assim conferindo 
o caráter competitivo do certame para fins de participação da impugnante e demais licitantes, na 
medida em que é evidentemente desarrazoada tal exigência habilitatória sem distinção fática e 
material entre os licitantes.
   DA ANÁLISE
Este órgão, seguindo as melhores práticas em redação de Termos de Referência, tem como pa-
drão lastrear as especificações dos bens que pretende adquirir nas exigências mínimas determi-
nadas pelos órgãos fiscalizadores. Trata-se, que na elaboração de requisitos técnicos de modo 
a constituir garantia mínima suficiente de que o objeto a ser contratado atenda os padrões de 
mercado e estejam regulares perante o poder público. 
Cabe entender neste processo, a sua concepção mais contemporânea inclui a segurança e eficá-
cia dos produtos consumidos pela sociedade.
   DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, este setor considera PROCEDENTE a impugnação,  pelo equívoco na redação 
do termo de referência, no anexo 03, item 1.4. Habilitação quanto a qualificação técnica:
‘Subitem a) Declaração, subscrita por representante legal da licitante de que, na assinatura do 
termo de contrato, apresentará licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela 
Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado’..
 Notiificar a impugnante da presente decisão. Divulgar na internet, para dar maior conheci-
mento e propiciar ampla publicidade desta decisão.. Fica rerratificado o edital.

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2021
Pregoeira

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.199 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 09, 10, 11 DE OUTUBRO DE 202118

RERRATIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE  TRÂNSITO E TRANSPORTE Rerratifica conforme 
abaixo:
 Onde se lê:
 1.4. Habilitação quanto a qualificação técnica:
  a) Declaração, subscrita por representante legal da licitante de que, na assinatura do termo de 

contrato, apresentará licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilân-
cia Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado.

 Leia-se:
 1.4. Habilitação quanto a qualificação técnica:
  b) Declaração, subscrita por representante legal da licitante de que, na assinatura do termo de 

contrato, apresentará licença para funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilân-
cia Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, para a vencedora se for fabri-
cante do produto – álcool gel.

ROMUALDO CAMARGO
    Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 13/10/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DOS VEREADORES FELIPE PASSOS E LEANDRO BIANCO
Projeto de Lei Ordinária nº 78/21
Dispõe sobre a obrigatoriedade de regularização do Código de Endereçamento Postal (CEP) das 
vias e logradouros públicos municipais, conforme especifica.

DO VEREADOR DIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 115/2021:
Denomina de FRANCISCA CASTRO DA LUZ o corredor sem denominação, com início no Km 472, 
da BR 376, seguindo até o Rio Tibagi, nesta cidade.

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO
Projeto de Lei Ordinária nº 169/2021:
Promove alterações na Lei nº 13.599, de 12/12/2019, conforme especifica.

DA VEREADORA JOCE CANTO
Projeto de Lei Ordinária nº 183/2021:
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor WILSON PICLER.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 197/2021:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Campos Gerais 
Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 226/2021:
Revoga a Lei nº 13.930, de 07/04/2021.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 163/2021:
Altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável
                         COSPTTMUA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 250/2021:
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
com a garantia da União e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 252/2021:
Institui o Programa de Recuperação de Dívidas do Município de Ponta Grossa - PRD.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF    - Favorável

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de outubro de 2.021.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK
                       Presidente                                     1º Secretário
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