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D E C R E TO S

D E C R E T O     Nº     1 9. 6 1 8,   de  17/11/2021
Aprova o Loteamento Fechado  CONDOMÍ-
NIO GIANNA PARK

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atri-
buições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa as nor-
mas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município 
de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 34590/2021,

D E C R E T A
Art.1°.  Fica aprovado o Loteamento Fechado CONDOMÍNIO GIANNA PARK, constituído de 100 

unidades, localizado na área denominada área A, da quadra s/nº, anexa ao Jardim Gianna 
I, Bairro Neves, quadrante SE, desta cidade, Inscrição imobiliária  nº 08.4.64.70.0378.000, 
com uma área total de 38.039,05m², sendo destinada para área de unidades privativas 
18.180,30m², área de lazer com 2.936,41m², áreade 6.168,07m² destinada as vias internas, 
uma área de 49,92m² destinada as áreas comuns de preservação permanente, totalizando 
uma área total de 27.33470m², objeto da matrícula n. 67.232  do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca, de propriedade da VERTIKA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Art.2o. As frações residenciais obedecerão aos parâmetros de Zoneamento conforme estabele-
cido pela Lei Municipal de Uso do Solo em vigência, fica o condomínio residencial ora 
aprovado enquadrado como ZR-2.

Art.3º.  A proprietária deverá remeter ao Serviço de Registro de Imóveis competente, o projeto, 
memoriais e demais documentos aprovados, necessário ao registro do "CONDOMÍNIO 
GIANNA  PARK".

Art.4°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 17 de novembro 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. 6 2 0,    de    18/11/2021

Aprova os Grupamentos da Guarda Civil Mu-
nicipal de Ponta Grossa, conforme especifica.

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, em especial, o art. 18, parágrafo único da Lei Municipal nº 
7.306, de 11/09/2003, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 82388/2021,
 Considerando, ainda, a necessária otimização e modernização da estrutura do Setor Ope-
racional da Guarda Civil Municipal, prevista no parágrafo único, do art. 18, da lei n. 7.306/2003,

D E C R E T A
Art.1º. Ficam aprovados os Grupamentos Operacionais da Guarda Civil Municipal de Ponta Gros-

sa, integrantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, na forma deste 
Decreto.

Art.2º.  Os Grupos Operacionais são os seguintes:
     I. Grupo de Operações Especiais – GOE;
     II. Grupo de Ações Táticas – GAT;
     III. Grupo de Atenção aos Maus Tratos a Animais – GAMA;
     IV. Grupo Especial Tático com Motocicletas – GETAM;
     V. Grupo Distrital Urbano – GDU;
     VI. Grupo de Operações com Cães – GOC.
Parágrafo único. O Comandante da Guarda Civil Municipal expedirá as normas complementares 

deste Decreto através do Boletim Interno da Corporação, conforme autorizado pelo Secre-
tário Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de novembro de 2021.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  122 / 2021

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 18/11/2021       PROTOCOLO: 59684 / 2021 PROCESSO: 450

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: GAIOSKI ENGENHARIA LTDA - ME

Endereço: EMÍLIO DE MENEZES, 128

Bairro: ESTRELA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 16.992.310/0001-70  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Execução de Sondagem do tipo a Percussão SPT para caracterização do subsolo com emissão de Laudo Técnico de Subsolo das 

obras de Construção da Capela Mortuária do Parque Tarobá (3 furos), Reforma e Ampliação da Capela Mortuária do Jardim 

Paraíso (3 furos), Construção do Ginásio de Esportes Santa Paula II (4 furos) e Pavimentação Avenida Europa – Trecho Rua França 

x Rua Itália (2 furos), todos dentro do perímetro do Município de Ponta Grossa, em um total de 12 furos de sondagem.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a solicitação tendo em vista o SEI 69.946/2020 encaminhado pela Controladoria Geral do Município dando ciência da 

Resolução nº80/2020 emitida pelo TCE/PR, que regulamenta o conteúdo dos anteprojetos de engenharia para obras e serviços de 

engenharia contratados ou em processo de licitação pelos órgãos e entidades jurisdicionados à Corte. A norma estabelece a relação 

dos documentos técnicos mínimos que constituem o anteprojeto de engenharia, que incluem, entre eles, o serviço de sondagem de 

reconhecimento de subsolo com emissão do laudo de análise.

O mesmo SEI informa também que o descumprimento das disposições da resolução acarretará as sanções previstas na Lei 

Complementar nº 113/2008 (Lei Orgânica do TCE/PR) e na legislação pertinente.

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0300215451008810083390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  110548  1.00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  11.555,38  11.555,38 SVÇ

Total:  11.555,38 

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

EMBASAMENTO LEGAL

CELSO AUGUSTO SANT'ANNA
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C O N T R ATO S

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 423/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 27/11/2021 a 27/05/2022. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ R$ 306.330,16 
(trezentos e seis mil trezentos e trinta reais e dezesseis centavos). R$ 131.611,32 para o Item 
1 – Qtd 2 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA MÓDULO OSTENSIVO DE SEGURANÇA TIPO I; 
R$ 139.050,24 para o Item 2 – Qtd 1 - LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) SISTEMA MÓDULO OSTEN-
SIVO DE SEGURANÇA TIPO II COM OCRs; 
R$ 28.038,96 para o Item 3 – Qtd 1 - LOCAÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE CONTROLE E OB-
SERVAÇÕES (CCO). 
R$ 7.629,64 para o Item 4 – Qtd 1 – SERVIÇO de instalação do Sistema Módulo de Segurança 
Tipo I.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A V I COMERCIAL EIREL
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
fica alterado a partir do dia 12/11/2021, o valor referente ao Lote 61, constante no anexo I, do 
instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:

SUMÁRIO
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Lote Item Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$

61 1 UND

OVOS DE GALINHA - branco, casca 
sem rachaduras e limpa; tamanho gran-
de. Caixas com 12 unidades ou bande-
jas até 30 unidades embaladas - com 
data de validade e selo de inspeção

GNSA R$ 0,6400

D I V E R S O S

______________________________________________________________________________
  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NLCM.1350327.12.153.01.21 

PROCESSO: 1350327/2012 

OBRA CPS  Rua CAPISTRANO DE ABREU 

TRECHO: Rua VICENTE ESPÓSITO X Rua NILTON SALLES ROSA 
 

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção ao Código Tributário 
Nacional – Lei 5.172/1966 – Artigos 81 e 82 e Código Tributário Municipal - Lei 6.857/2001 
Artigos 218 até 232 - e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela 
presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. 
O envio de notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, 
sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas 
responsabilidades fiscais. 
 
1. CUSTO DA OBRA 
Custo total da obra: - R$23.254,33 - conforme EDITAL DE QUANTITATIVOS E 
QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – QQCM. 1350327.12.153.01 publicado 
no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa em 07,08 e 09/07/2012 - Ed. 789 – págs. 
02 e 03. 
 
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA 
A Contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a 
efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas 
diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a seguinte 
via: 

RUA:  Rua CAPISTRANO DE ABREU 
TRECHO:  Rua VICENTE ESPÓSITO X Rua NILTON SALLES ROSA 

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da 
Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados cadastrais, consta 
no Anexo I deste Edital. 
 
3. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA 
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% 
(cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra. 
 
4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os boletos/guias de recolhimento estão disponíveis no endereço eletrônico 
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à Praça de 
Atendimento. (trazer RG, CPF e comprovante de residência). 
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da 
data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após 
esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa. 
Pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos 
prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos. 
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de 
Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, 
corrigido o valor do débito na forma da lei. 
 
 
 
 
 
 
 

  
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de 
Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento (trazer RG, CPF, 
comprovante de residência e o número do cadastro), mediante requerimento dirigido ao 
Departamento de Receita, desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização 
do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas. 
 
6.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder 
Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários 
de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar mensal de até 2 
(dois) salários mínimos, mediante avaliação socioeconômica; as instituições de educação 
ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à 
observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção. 
Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com 
renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de 
Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração, até o 
máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas. 
Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do 
lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os documentos para a 
comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.  

Ponta Grossa/PR, 19 de novembro de 2021.  
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
ANEXO I 

CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do 
custo da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria 
(VI), sendo o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal. 
 
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista 
Valor m2 da obra conforme QQCM. 1350327.12.153.01 R$53,32 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) 1,289154 

 

Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento 
no endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-
carne ou junto à Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do 
lançamento, sendo prazo final até 18/01/2022, conforme prazos e condições de 
pagamento. 
 

PROPRIETÁRIO CADASTRO AB m2 VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
LUIZ BOJKO  59862 108,85 21.045,95 7.482,57 7.482,57 

 ______________________________________________________________________________
  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NLCM.1350327.12.153.03.21 

PROCESSO: 1350327/2012 

OBRA CPS  Rua PAULO SETÚBAL 

TRECHO: Rua BARBOSA RIBEIRO X Rua JOÃO MALINOSKI 
 

Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção ao Código Tributário 
Nacional – Lei 5.172/1966 – Artigos 81 e 82 e Código Tributário Municipal - Lei 6.857/2001 
Artigos 218 até 232 - e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela 
presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. 
O envio de notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, 
sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas 
responsabilidades fiscais. 
 
1. CUSTO DA OBRA 
Custo total da obra: - R$ 9.977,37 - conforme EDITAL DE QUANTITATIVOS E 
QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – QQCM. 1350327.12.153.03 publicado 
no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa em 07,08 e 09/07/2012 - Ed. 789 – págs. 
03 e 04. 
 
2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA 
A Contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a 
efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas 
diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a seguinte 
via: 

RUA:  Rua PAULO SETÚBAL 
TRECHO:  Rua BARBOSA RIBEIRO X Rua JOÃO MALINOSKI 

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da 
Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados cadastrais, consta 
no Anexo I deste Edital. 
 
3. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA 
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% 
(cem por cento) da valorização agregada posteriormente a obra. 
 
4. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os boletos/guias de recolhimento estão disponíveis no endereço eletrônico 
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à Praça de 
Atendimento. (trazer RG, CPF e comprovante de residência). 
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da 
data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após 
esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa. 
Pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos 
prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos. 
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de 
Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, 
corrigido o valor do débito na forma da lei. 
 
 
 
 
 
 
 

  
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de 
Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento (trazer RG, CPF, 
comprovante de residência e o número do cadastro), mediante requerimento dirigido ao 
Departamento de Receita, desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização 
do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas. 
 
6.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder 
Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários 
de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar mensal de até 2 
(dois) salários mínimos, mediante avaliação socioeconômica; as instituições de educação 
ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à 
observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção. 
Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com 
renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de 
Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração, até o 
máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas. 
Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do 
lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os documentos para a 
comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.  

Ponta Grossa/PR, 19 de novembro de 2021.  
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
ANEXO I 

CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do 
custo da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria 
(VI), sendo o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal. 
 
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista 
Valor m2 da obra conforme QQCM. 1350327.12.153.03 R$54,82 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) 1,271420 

 

Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento 
no endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-
carne ou junto à Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do 
lançamento, sendo prazo final até 18/01/2022, conforme prazos e condições de 
pagamento. 
 

PROPRIETÁRIO CADASTRO AB m2 VI R$ RCTO 
R$ VCM R$ 

ANA CLAUDIA BORGES DOS SANTOS  46806  52,50   14.185,33   3.659,26   3.659,26 
ANILTON ROBES BORGES  46860  140,00   10.228,19   9.758,02   9.758,02 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46808  52,50   7.277,00   3.659,26   3.659,26 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46800  73,15   6.043,01   5.098,57   5.098,57 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46809  70,00   5.034,82   4.879,01   4.879,01 
ESPÓLIO DE MAURO CESAR DOLINSKI  46855  52,50   6.063,76   3.659,26   3.659,26 
JEFERSON DOS SANTOS  46856  56,00   10.139,45   3.903,21   3.903,21 
MARINO BORGES SEIXAS EIRELI - ME  46802  56,70   6.090,61   3.952,00   3.952,00 
OLGA MARIEMA SCHWARZ  46857  63,00   13.776,53   4.391,11   4.391,11 
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5. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de 
Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento (trazer RG, CPF, 
comprovante de residência e o número do cadastro), mediante requerimento dirigido ao 
Departamento de Receita, desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização 
do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas. 
 
6.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder 
Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários 
de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar mensal de até 2 
(dois) salários mínimos, mediante avaliação socioeconômica; as instituições de educação 
ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à 
observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção. 
Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com 
renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da Contribuição de 
Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração, até o 
máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas. 
Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do 
lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os documentos para a 
comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.  

Ponta Grossa/PR, 19 de novembro de 2021.  
 

Claudio Grokoviski 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
ANEXO I 

CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do 
custo da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria 
(VI), sendo o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal. 
 
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista 
Valor m2 da obra conforme QQCM. 1350327.12.153.03 R$54,82 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) 1,271420 

 

Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento 
no endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-
carne ou junto à Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do 
lançamento, sendo prazo final até 18/01/2022, conforme prazos e condições de 
pagamento. 
 

PROPRIETÁRIO CADASTRO AB m2 VI R$ RCTO 
R$ VCM R$ 

ANA CLAUDIA BORGES DOS SANTOS  46806  52,50   14.185,33   3.659,26   3.659,26 
ANILTON ROBES BORGES  46860  140,00   10.228,19   9.758,02   9.758,02 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46808  52,50   7.277,00   3.659,26   3.659,26 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46800  73,15   6.043,01   5.098,57   5.098,57 
EDISON RANNI TAQUES FONSECA E OUTROS  46809  70,00   5.034,82   4.879,01   4.879,01 
ESPÓLIO DE MAURO CESAR DOLINSKI  46855  52,50   6.063,76   3.659,26   3.659,26 
JEFERSON DOS SANTOS  46856  56,00   10.139,45   3.903,21   3.903,21 
MARINO BORGES SEIXAS EIRELI - ME  46802  56,70   6.090,61   3.952,00   3.952,00 
OLGA MARIEMA SCHWARZ  46857  63,00   13.776,53   4.391,11   4.391,11 

 
______________________________________________________________________________

  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Fica retificado o Índice de Correção Monetária Acumulado até a data o lançamento (IPCA) do 
Edital de Notificação de Lançamento de Contribuição de Melhoria – 
NLCM.1310311.12.149.06.21 - publicado no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa em 
21/10/2021 – Ed. 3.206 – págs. 04 e 05. 
Consequentemente a diferença de valor, porventura recolhido, dá direito a crédito tributário ao 
contribuinte. 

ANEXO I 
CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do custo 
da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria (VI), sendo 
o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de coeficientes de 
correção monetária adotados na legislação tributária municipal. 
 
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista 
Valor m2 da obra conforme QQCM. 1310311.12.149.06 R$ 58,14 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) 1,727118 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) reajustado 1,279851 

 
Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento no 
endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à 
Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do lançamento, sendo prazo final 
até 16/01/2022, conforme prazos e condições de pagamento. 
 

PROPRIETÁRIO CADASTRO AB m2 VI R$ RCTO R$ VCM R$ 
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA 
ADVENTISTA O 7º DIA 

74665 56,00 32.201,17 5.623,13 5.623,13 
Valores Reajustados 23.862,12   4.166,92   4.166,92 

 
Mantidas as demais condições e disposições estabelecidas no presente Edital 
 
Ponta Grossa/PR, 18 de Novembro de 2021. 

 
Claudio Grokoviski 

Secretário Municipal da Fazenda 
 

______________________________________________________________________________
  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Fica retificado o Índice de Correção Monetária Acumulado até a data o lançamento (IPCA) do 
Edital de Notificação de Lançamento de Contribuição de Melhoria – NLCM. 
1380484.12.158.02.21 - publicado no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa em 
09/11/2021 – Ed. 3.219 – pág. 03. 
Consequentemente a diferença de valor, porventura recolhido, dá direito a crédito tributário ao 
contribuinte. 

ANEXO I 
CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor entre a divisão individual do custo 
da obra (rateio do custo da obra - RCTO) e a valorização imobiliária após a melhoria (VI), sendo 
o valor monetário atualizado à época do lançamento, mediante aplicação de coeficientes de 
correção monetária adotados na legislação tributária municipal. 
 
Área individual beneficiada (AB) é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista 
Valor m2 da obra conforme QQCM. 1380484.12.158.02.21 R$ 63,18 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) 1,707357 
Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento (IPCA) reajustado  1,289154 

 
Os contribuintes aqui relacionados poderão emitir os boletos/guias de recolhimento no 
endereço eletrônico https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/consulta-carne ou junto à 
Praça de Atendimento (trazer CPF) no prazo de até 60 dias do lançamento, sendo prazo final 
até 08/01/2022, conforme prazos e condições de pagamento. 
 

PROPRIETÁRIO CADASTRO AB m2 VI R$ RCTO R$ VCM R$ 

ELIZEU ORLONSKI  
40811 3,50  11.410,35  377,55  377,55 

Valores Reajustados  8.615,48   285,07   285,07 
ESPÓLIO DE FRANCISCO MOREIRA DE 
ALMEIDA  

40808 42,00  20.484,36  4.530,56  4.530,56 
Valores Reajustados  15.466,88   3.420,83   3.420,83 

ESPÓLIO DE NICOLAU RASINSKI  
40810 43,75  33.446,77  4.719,33  4.719,33 

Valores Reajustados  25.254,26   3.563,37   3.563,37 

RAFAEL ANDRADE GOMES  
107017 42,00  14.358,19  4.530,56  4.530,56 

Valores Reajustados  10.841,27   3.420,83   3.420,83 
 
Mantidas as demais condições e disposições estabelecidas no presente Edital 
 
Ponta Grossa/PR, 18 de Novembro de 2021. 

 
Claudio Grokoviski 

Secretário Municipal da Fazenda 
 

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
INTIMAÇÃO PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS

 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente nos processos administrativos de seu interesse a seguir relacionados no prazo 
de 10 dias a contar da publicação, sob pena de serem considerados INTIMADOS por meio deste 
EDITAL, presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite dos processos.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de Novembro de 2021.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
PROCESSO/EXERCÍCIO NOME

21199/2021 TERESINHA VALMIR STRACK/ESPÓLIO DE LEONIDES STRACK
______________________________________________________________________________
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 do edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 18 de Novembro de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do Contribuinte Nome Protocolo
188137 GILBERTO ANTONIO ZWIRTES SEI73791/2021

S M M A

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE - LOR

LAVA CAR SÃO JOSÉ LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa- PR, a renovação de sua licença de operação para regularização de ati-
vidade de lavagem, lubrificação e polimento de veículos, na Rua Otto Adolfo Justus, número 101 
- Bairro Contorno, Ponta Grossa - PR. 

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO 003/2021 

O SONHO DE CRISTAL PARA NOITE DE NATAL 
 
JUSTIFICATIVA 
A Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa torna público edital de chamamento público 
para captação de patrocínio, de acordo com o Decreto 9.733, de 03/02/2015. 
 
1. OBJETO 
1.1. O presente chamamento público tem por objeto a captação de recursos financeiros, por 
meio de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, para a realização do evento O SONHO 
DE CRISTAL PARA NOITE DE NATAL, que acontecerá no dia 02 a 23 de Dezembro no 
Parque Lago de Olarias, na cidade de Ponta Grossa, que tem como objetivo a proposta de 
experiência cultural, a programação do Natal Iluminado de Ponta Grossa para o ano de 2021 é 
um convite a ressignificar o natal. 
 
1.2. O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas previstas no item 3 deste Regulamento, e atendimento 
das demais exigências abaixo previstas. 
 
2. DO PROJETO 
2.1. O Projeto a ser patrocinado faz parte do cronograma da Fundação Municipal de Cultura. A 
cultura enquanto movimento urbano, através da oferta de atrações, espetáculos e do emprego 
de palcos abertos, atingirá seus objetivos sociais. É vendo a realização de eventos como a 
oportunidade de integrar a comunidade, de fomentar a produção artística local, de impulsionar 
o mercado cultural, que nossos investimentos pautam-se em grande parte na realização de 
feiras, festivais, mostras e espetáculos abertos à população, ou seja, gratuitos. Seja nos bairros 
ou nas unidades culturais, eles terão como foco a cultura ponta-grossense, visando 
desenvolver novas linguagens e expressões, formar público e sensibilizar acerta da 
importância das artes no cotidiano das pessoas. 
 
2.2. O evento será realizado no Parque Lago de Olarias, conforme memorial. 
 
3. DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS 
3.1. Os interessados em patrocinar o evento podem optar pela concessão de patrocínio, em 
conformidade com as cotas e seus respectivos valores e contrapartidas, previstas a seguir: 
 
 

O SONHO DE CRISTAL PARA NOITE DE NATAL 
 

Diante de um cenário de retomada gradual às atividades culturais no município, 
levando em consideração os efeitos da pandemia no cotidiano e no emocional das pessoas e 
visando garantir a segurança do público, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da 
Fundação Municipal de Cultura realizarão entre 02 e 23 de Dezembro o espetáculo interativo 
“O Sonho de Cristal para a Noite de Natal”.  

A história inicia após o encerramento da programação natalina de 2019, quando a 
Prefeitura desmontou a decoração e localizou uma carta entre tantas, assinada por Cristal, 
uma menina humilde, com dez anos de idade. Ela pede que no próximo natal, o Papai Noel 
dedique-se a atender outra criança, porque seu pai, de nome Manoel, conseguiu um emprego 
como marceneiro, e ele mesmo fará o presente da filha. Na carta, ela explica que há outras 
crianças precisando mais, e que a única coisa que gostaria é que seus familiares estivessem 
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bem e juntos. Assim, todas as noites, no Parque do Lago de Olarias contaremos a história da 
criança, que ganhará um Palácio de Cristal, onde os sonhos se farão presentes. A 
ambientação será em torno de uma casa simples de madeira decorada totalmente com 
materiais reciclados, inspirando a população e desviando o foco consumista tão comum nesta 
data. 
 

 
 
 
3.2. As ações de marketing previstas no item 3.1 devem ser comunicadas previamente à 
Fundação Municipal de Cultura para aprovação. 
 
3.3. O patrocinador deve comunicar a Fundação Municipal dos brindes e materiais 
promocionais que pretende distribuir para aprovação prévia. 
 
3.4. Nenhuma cota terá pagamento em espécie diretamente ao Município de Ponta Grossa ou 
à Fundação Municipal de Cultura. Os valores referentes aos patrocínios deverão ser 
depositados através de depósito identificado no Banco do Brasil, agência 0030-2, c/c 87.364-0. 
 
3.5. As empresas com inscrição deferida nesse chamamento deverão fazer o depósito até o dia 
01/12/2021. 
 

   

Cota 
BRONZE 

R$ 20.000,00 

 
      Cota 

PRATA 
R$ 40.000,00 

Cota 
RUBI 

R$ 
100.000,00 

 
Cota 

OURO 
R$ 

200.000,00 

Cota 
DIAMANTE 

R$ 800.000,00 

PATROCÍNIO PATROCÍNIO PATROCÍNIO PATROCÍNIO PATROCÍNIO 

Marca aparece em todos os materiais de 
divulgação X X X X X 

Citação nos releases X X X X X 

Citação na apresentação de todos os eventos X X X X X 

Logomarca no site do evento X X X X X 

Espaço para ações de marketing durante o 
evento* 

 X X X X 

Distribuição de brindes e/ou materiais 
promocionais da empresa** 

 X 
X 

X 
X 

Veiculação da marca em spots de rádio   X X X 

Fala de representante da empresa na 
Abertura e Encerramento 

   X 
X 

“Empresa apresenta” (Inserção do nome da 
empresa em todo material gráfico e de 
comunicação do evento) 

 
 

 
 

X 
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3.6. Após a verificação do depósito será emitido documento de Recebimento de Patrocínio pela 
Fundação Municipal de Cultura. 
 
3.7. A Fundação Municipal de Cultura poderá firmar outras parcerias para o evento, por meio 
de Termo de Cooperação Técnica. 
 
4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES 
4.1. Poderão participar da seleção feita pela Fundação Municipal de Cultura para 
patrocinadores do evento, as empresas públicas e privadas, inclusive representadas por 
agências de publicidade, interessadas em associar sua imagem ao evento. 
 
4.2. Encontram-se impedidos de participar: 

I. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 
pornográfico ou pratiquem manifestações político-ideológicas; 

II. Os interessados que exerçam atividades ilícitas; 
III. Os interessados que produzam, comercializem e exponham qualquer tipo de 

material relacionado a tabaco; 
 
5. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO 
5.1. Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo (anexo I), impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou 
rasuras, que prejudiquem sua inteligência e sua autenticidade, devidamente datadas e 
assinadas pelo representante da empresa, com identificação legível do(s) signatário(s).  

 
5.1.1. Quando o patrocinador for representado por agência de publicidade, esta deverá 

fazer constar expressamente no requerimento as empresas que representam, bem como o 
ramo de atividade explorada, para fins de julgamento da proposta de patrocínio. 
 
5.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o Formulário de 
Requerimento: 
 
5.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

I. Certificado de registro empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de 
CPF e RG; 

II. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações 
posteriores, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no 
Registro de Empresas, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso 
de Sociedades Simples, acompanhado de alterações; 

III. CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação 
devidamente comprovados seja pelo documento previsto no item II acima ou por meio de 
procuração.  
 
5.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 

I. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 
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IV. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
V. Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste edital. 

VI. Certificado de Regularidade do FGTS. 
VII. Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
VIII. Certidão Negativa de Tributos Federais; 
IX. Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
X. Certidão Negativa de Tributos Municipais da Sede do Patrocinador; 
XI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Artigo 29, Inciso V, da 

Lei 8.666/93. 
 
5.3. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado 
pelo órgão emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua 
emissão. 
 
5.4. A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou 
autenticado mediante a apresentação do respectivo original. 
 
5.5. O formulário de requerimento e os documentos (itens 5.2) deverão ser entregues até o dia 
26 de Novembro de 2021, das 12h às 18h, no Departamento Administrativo-Financeiro da 
Fundação Municipal de Cultura, situada à Rua Julia Wanderley, 936, Centro (Mansão Villa 
Hilda).  
 
5.6. O resultado sobre o deferimento das inscrições será divulgado até 29/11/2021 pela 
Fundação Municipal de Cultura. 
 
6. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DOS (AS) PATROCINADORES(AS) 
6.1. Os formulários de requerimento e a documentação apresentada serão analisados por 
servidores municipais da Fundação Municipal de Cultura, especialmente designados para este 
fim, que concluirá pelo deferimento ou indeferimento dos requerimentos dos interessados em 
patrocinar o evento. 
 
6.2. O protocolo, o recebimento e/ou aceite do requerimento e documentos não implicam o 
reconhecimento da condição de patrocinadora em favor dos interessados, o qual se dará 
somente após a celebração do Contrato de Patrocínio com a Fundação Municipal de Cultura. 
 
6.3. Os requerimentos que não atendam às disposições constantes neste Regulamento e/ou 
que não apresentem os documentos exigidos serão indeferidos. 
 

6.3.1. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples 
omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.) nos 
requerimentos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam os direitos dos 
demais interessados. 
 

6.3.2. A decisão que indeferir o requerimento de interessado em patrocinar o projeto 
dar-se-á por intermédio de comunicação por escrito por parte da Fundação Municipal de 
Cultura. 
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6.3.3. Em havendo indeferimento do requerimento de interessados, o prazo para 

apresentação de manifestação será de 01 (um) dia útil a contar da data da comunicação formal 
por parte da Fundação Municipal de Cultura. Neste caso, o órgão terá 24 horas para analisar a 
manifestação da interessada. 
 
6.4. Concluída a análise dos requerimentos e documentos, a Fundação Municipal de Cultura 
elaborará relatório contendo a lista dos interessados, bem como classificação, se necessário, 
após o qual não caberá desistência por parte dos interessados, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente comprovado. 
 
6.5. A formalização do Contrato de Patrocínio será efetuada com quantos interessados 
atenderem aos critérios do presente Regulamento, os quais passam, após a celebração do 
referido contrato a se valer de todos os direitos de patrocinador em conformidade com a cota 
de patrocínio indicada em seu requerimento. 
 
6.6. Os interessados que tiverem seu requerimento aprovado serão convocados através de 
comunicação eletrônica, postal, telefônica ou ainda, via fax, para a assinatura do Contrato de 
Patrocínio, dentro do prazo de 72h (setenta e duas horas), a contar da data de sua 
convocação, sob pena de decair do direito ao patrocínio. 
 
6.7. A falta de assinatura do Contrato de Patrocínio por parte da interessada, por qualquer 
motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará sua eliminação. Nesse caso, a Fundação 
Municipal de Cultura realizará o chamamento por ordem de classificação, quando houver, das 
demais empresas para a assinatura do Contrato de Patrocínio, em igual prazo e nas mesmas 
condições do primeiro classificado, não eximindo o interessado inadimplente das penalidades 
previstas na legislação. 
 
6.8. Farão parte integrante do Contrato de Patrocínio, independentemente de transcrição, as 
instruções contidas neste Regulamento, e os documentos nele referenciados. 
 
7. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS 
7.1. A Fundação Municipal de Cultura poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos dos 
interessados, inclusive em conjunto com as marcas e outros sinais distintivos do Município. 
 
7.2. Os interessados garantem que os direitos de propriedade intelectual, em especial os 
marcários, necessários para a execução do patrocínio não violam quaisquer direitos de 
propriedade intelectual de terceiros, isentando a Fundação Municipal de Cultura de quaisquer 
reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros. 
 
7.3. Os interessados garantem que são legítimos detentores dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial os marcários, a serem utilizados no patrocínio, bem como que obterão, 
se necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e pessoal envolvidos na 
execução de ações relacionadas ao objeto do patrocínio, podendo ser utilizados pela Fundação 
Municipal de Cultura para fins institucionais livres de quaisquer ônus. 
 
7.4. Os interessados devem assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão à Fundação 
Municipal de Cultura dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos de quaisquer 
pessoas envolvidas no patrocínio, se for o caso, para veiculação nos canais institucionais e em 
ações de divulgação do evento. 
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8. DO EVENTO 
8.1. Antes de efetuar o requerimento e analisar a viabilidade de ofertar proposta de patrocínio, 
os interessados deverão conhecer o edital, certificar-se de que preenche os requisitos exigidos, 
e analisar a viabilidade de ofertar proposta de patrocínio, indicando a cota. 
 
8.2. Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidas de esclarecimentos que se 
façam necessárias deverão ser realizadas na Sede da Fundação Municipal de Cultura, situada 
à Rua Julia Wanderley, 936, Centro (Mansão Villa Hilda), pelo e-mail fmcpg@hotmail.com ou 
pelo telefone (42) 3220-1000/ ramal 2087. 
 
8.3. É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e 
boletins de esclarecimentos emitidos pela Fundação Municipal de Cultura. Não serão aceitas 
reclamações posteriores sob a alegação de não recebimento de informações. 
 
8.4. A Fundação Municipal de Cultura poderá, durante a análise do requerimento e da 
documentação, convocar o(s) interessado(s) para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 
 
8.5. Ao final da ação patrocinada será apresentado relatório final ao patrocinador, 
comprovando as contrapartidas correspondentes à cota efetivamente realizada. 
 
8.6. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura.  
 

Ponta Grossa, 10  de  Novembro de 2021 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE CREDENCIMENTO DE 
PATROCÍNIO PARA OS EVENTOS DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTA GROSSA 

Nome da Empresa:    
 

Ramo de Atividade CNPJ:    
 

Endereço Matriz:    
 

Telefones para contato e-mail para contato:    
 

Pessoa responsável pelo contato:    
 

Declaro que apresento, em nome da empresa acima identificada, a proposta abaixo 
relacionada para participação dos Eventos da Fundação Municipal de Cultura, seguindo as 
orientações e normativas presentes no instrumento do Edital de Chamamento no. 
001/2018 

 
Proposta Nº Descrição/cota Quant. Valor Unitário Valor Total 

     

 

Declaro ainda estar ciente das obrigações assumidas nos termos do edital de chamamento 
supracitado. 

 

 

Nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CHAMAMENTO 
 

Antes de se inscrever no processo, o candidato deve 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. A proposta deve ser entregue na Fundação 
Municipal de Cultura (Rua Júlia Wanderley, 936 – Centro – Ponta Grossa/PR). 

 
Data para recebimento do 

credenciamento 
23/11/2021 à 
26/11/2021 

 
Resultado sobre deferimento 
das propostas 

 
29/11/2021 

 
Prazo para recursos 

 
30/11/2021 

 
Prazo para depósitos 

03/12/2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edital 012/2021 

 
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA DIFUNDIR A CULTURA POPULAR DE 

PONTA GROSSA 
 

(Retificado em 08 de novembro de 2021) 
(Retificado em 18 de novembro de 2021) 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas 
Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de incentivar e preservar a Cultura Popular Brasileira presente 
no município de Ponta Grossa, institui a seleção de projetos para a difusão da Cultura 
Popular, com recursos do Fundo Municipal de Cultura 
 
1 - DA PARTICIPAÇÃO 
1.1 - O presente edital destina-se à seleção de projetos de ação formativa de atividades 
relacionadas à Cultura Popular.  
 
1.2 - O objetivo deste edital é difundir, promover, incentivar, salvaguardar, fomentar e 
reconhecer o trabalho de grupos e pessoas com atuação na Cultura Popular na cidade de 
Ponta Grossa. 
 
1.3 - Este edital atende aos itens dispostos na Lei 13.694/2020 que Institui o Programa 
Municipal de Salvaguarda de Bens Culturais de Ponta Grossa, bem como: 
 
I - a valorização das identidades culturais em Ponta Grossa; 
II - a universalização do acesso à cultura e às formas de fomento; 
III - a participação da sociedade civil; 
IV - a valorização da memória e do Patrimônio Cultural ponta-grossense como fator de 
desenvolvimento social; 
V - a valorização de espaços representativos de identidades, como mercados, feiras, praças 
e santuários; 
VI - o fomento às produções artístico-culturais, como forma de complementar a Política de 
Salvaguarda de Bens Culturais. 
 
1.4 - Podem participar quaisquer artistas, produtores, membros de grupos populares, 
residentes no município de Ponta Grossa há pelo menos 01 (um) ano.  
 
1.5 -  Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação 
Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da 
Fundação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de 
Política Cultural.   
 
 
 

 
2 - DOS PROJETOS 
2.1 - Os projetos inscritos devem ser ações de valorização da cultura popular em sua 
diversidade de expressões (como shows, recitais, espetáculos de teatro, dança, contação de 
histórias, saraus, apresentações de grupos de cultura popular, exposições, etc.) ou também 
em ações formativas (oficinas, palestras, visitas guiadas etc.), coerentes aos objetivos deste 
edital. 
 
3 - DA EXECUÇÃO 
3.1 - Caso o projeto selecionado seja executado de maneira online, pode ser feito 
imediatamente após a divulgação do resultado. Caso seja presencial, só será permitida a 
realização com aprovação de Decretos oficiais da Prefeitura que permitam a realização de 
atividades presenciais. 
 
3.2 - Para execução de projetos presenciais, o proponente deverá solicitar a autorização de 
realização através de ofício encaminhado à Fundação Municipal de Cultura. 
 
4 - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 - O valor é proveniente do Fundo Municipal de Cultura. O saldo disponível para premiação 
é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 
 
5 - DA PREMIAÇÃO 
5.1 - Serão premiados até 48 (quarenta e oito) projetos com R$ 1.000,00 (um mil reais) cada.  
 
6 - DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será feito em uma etapa, após entrega do relatório final da execução do 
projeto. 
 
6.2 - Caso o proponente seja selecionado, mas não execute o projeto por quaisquer motivos, 
o valor pago até o momento deve ser devolvido integralmente, este recurso retornará ao 
Fundo Municipal de Cultura e o proponente fica impedido de participar pelo período de 2 
(dois) anos de qualquer edital da Fundação Municipal de Cultura. 
 
7 - DAS INSCRIÇÕES 
7.1 - As inscrições poderão ser feitas através do formulário online disponível no link 
https://cultura.pontagrossa.pr.gov.br/ de 29 de Outubro de 2021 até 08 de Novembro de 2021 
às 23h59. 
 
7.1 - As inscrições poderão ser feitas através do formulário online disponível no link 
https://cultura.pontagrossa.pr.gov.br/ de 29 de Outubro de 2021 até 09 de Novembro de 2021 
às 23h59. 
 
7.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos: 
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FORMULÁRIO ELETRÔNICO: 
 - Nome do projeto;  
 - Dados do proponente (dados de contato e documentação); 
 
ANEXOS: 
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente; 
- Cópia do RG do proponente; 
- Cópia do CPF do proponente; 
- Certidão negativa de débitos municipais; 
- Projeto de atividade; (Conforme modelo disponível) 
- Autorização dos espaços onde serão realizadas as atividades (se presencial). 
 
7.3 – O projeto inscrito deverá conter as seguintes informações: 
 
- Título do projeto; 
- Sinopse; 
- Nome artístico dos integrantes e/ou grupos envolvidos; 
- Justificativa do projeto e pertinência da proposta à Cultura Popular ponta-grossense; 
- Relação dos espaços onde serão realizadas as atividades;  
- Cronograma prévio de atividades; 
- Estimativa de público; 
- Histórico ou currículo de trabalhos desenvolvidos pelo proponente e/ou 
integrantes do projeto. 
 
7.4 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se 
responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.  
 
8 - DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 09 de Novembro de 2021, em Diário 
Oficial e no site da FMC, o edital de homologação com as inscrições deferidas e indeferidas, 
com os nomes dos projetos listados em ordem alfabética.  
 
8.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 10 de Novembro de 2021, em Diário 
Oficial e no site da FMC, o edital de homologação com as inscrições deferidas e indeferidas, 
com os nomes dos projetos listados em ordem alfabética. 
 
8.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados 
pessoalmente, em formato de ofício, até às 17h do dia 10 de Novembro de 2021, na sede da 
Fundação Municipal de Cultura – Departamento de Cultura.  
 
8.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados 
pessoalmente, em formato de ofício, até às 17h do dia 11 de Novembro de 2021, na sede da 
Fundação Municipal de Cultura – Departamento de Cultura.   
 
8.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação 
Municipal de Cultura e por um representante do Conselho Municipal de Política Cultural. O 
resultado dos recursos será divulgado até o dia 11 de Novembro de 2021, podendo haver 
publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.   
 
8.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação 
Municipal de Cultura e por um representante do Conselho Municipal de Política Cultural. O 
resultado dos recursos será divulgado até o dia 12 de Novembro de 2021, podendo haver 
publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.  
 
9 - DA SELEÇÃO 
9.1 – Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 
(três) membros da área de Cultura Popular, inscritos no banco de pareceristas da Fundação 
Municipal de Cultura, observando os seguintes critérios 
 
9.1 – Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 
(três) pessoas de reconhecido saber na área de Cultura Popular, observando os seguintes 
critérios 
 

a) adequação ao tema e à proposta do edital - até 1 ponto  
b) qualidade e justificativa das atividades propostas - até 6 pontos 
c) qualificação dos integrantes do projeto – até 3 pontos 
d) ponto extra para mestres e mantenedores dos saberes populares - 1 ponto 

 
9.2 - Os critérios serão avaliados com peso específico, com valor total a ser atingido de 11 
pontos para avaliação final de cada jurado, obtendo-se o resultado final a partir da média 
aritmética das notas dos três jurados [(nota jurado 1 + nota jurado 2 + nota jurado 3) dividido 
por 3].  
 
9.3 – A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política 
Cultural e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três 
instâncias deixar de conceder os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.  
 
9.4 – A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultural e a Fundação 
Municipal de Cultura poderão aprovar os projetos com ressalvas, com aprovação final 
mediante alterações sugeridas aos proponentes para adequação ao festival. 
 
9.5 - Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios: 

a) maior nota no critério b; 
b) maior nota no critério c; 
c) maior nota no critério a; 
d) sorteio. 

 
 

 
10 - DO RESULTADO 
10.1 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site da 
FMC, até o dia 17 de Novembro de 2021.  
 
10.1 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site da 
FMC, até o dia 18 de Novembro de 2021.  
 
10.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor 
correspondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura, para 
uso em editais do segmento de Artes Populares.   
 
11 – DO RELATÓRIO 
11.1 – Cada contemplado deverá comprovar a realização de todas as fases por meio da 
entrega de um relatório ao final das atividades, que deverá, obrigatoriamente, conter:        - 
Cronograma das atividades realizadas; - Mínimo de 05 (cinco) fotos de cada atividade, 
mostrando o público e a atividade; - Lista de presença no caso das oficinas; - Depoimento do 
contemplado acerca da participação no edital, com informações sobre o andamento das 
atividades e logística, aceitação do público, dificuldades, pontos positivos e negativos e 
sugestões.  
 
11.2 – Os relatórios deverão ser entregues impressos, coloridos e encadernados no 
Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, de 29 de Novembro a 03 de 
Dezembro de 2021.  
 
11.2 – Os relatórios deverão ser entregues impressos, coloridos e encadernados no 
Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, de 30 de Novembro a 06 de 
Dezembro de 2021. 
 
11.3 - Caso o contemplado não entregue o relatório comprovando a realização das atividades 
sofrerá as sanções previstas no item 6.2 e ficará automaticamente inabilitado para concorrer 
a futuros editais a serem propostos pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação 
junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este 
edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.  
 
13.2  – Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus 
para os realizadores.  
 
13.3 – Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.  
 
 
 

 
13.4 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.  
 
13.5 – Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este 
edital. 
 

CRONOGRAMA 
 

Prazo de inscrição  29/10 a 08/11/2021 

Homologação das inscrições  09/11/2021 

Recursos das homologações  10/11/2021 

Resultado das homologações após 
recursos 

11/11/2021 

Resultado final  17/11/2021 

Execução dos projetos aprovados  18/11 a 28/11/2021 

Entrega do relatório  29/11 à 03/12/2021 
 
 

Prazo de inscrição  29/10 a 09/11/2021 

Homologação das inscrições  10/11/2021 

Recursos das homologações  11/11/2021 

Resultado das homologações após 
recursos 

12/11/2021 

Resultado final  18/11/2021 

Execução dos projetos aprovados  19/11 a 29/11/2021 

Entrega do relatório  30/11 à 06/12/2021 
 
 

Alberto Schramm Portugal  
Presidente da Fundação Municipal de Cultura  

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
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Edital 013/2021 

 
Seleção de Obras Literárias “Contexto Pandemia” PG 

(Retificado em 18 de novembro de 2021) 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o 
Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município 
aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano 
Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017), com a finalidade de incentivar e difundir o 
trabalho dos autores presentes no município de Ponta Grossa, institui a seleção de 
obras literárias com recursos do Fundo Municipal de Cultura. 

O presente edital destina-se à seleção e premiação de 48 (quarenta e oito) obras 
inéditas, entre elas: 16 (dezesseis) poesias, 16 (dezesseis) contos e 16 (dezesseis) 
crônicas, cujo tema aborda a situação da pandemia na cidade de Ponta Grossa e como 
ela impacta na rotina das pessoas e da cidade;  

 

1 – DA PARTICIPAÇÃO 

1.1. Poderão participar como proponentes, autores residentes no município de Ponta 
Grossa; maiores de 18 (dezoito) anos. 
 

1.2.  Fica impedida a participação de pessoas físicas inadimplentes com a FMC ou com 
a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores com vínculo empregatício com 
a Fundação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho 
Municipal de Política Cultural.  
 

1.3. Cada proponente poderá concorrer com até 02 (duas) obras inéditas, entre as três 
categorias presentes neste edital. As obras deverão ser enviadas já revisadas e em 
formato PDF não devendo exceder o limite de 01 (uma) lauda de 2.100 (dois mil e 
cem) caracteres no tamanho A4. É obrigatório o uso da língua portuguesa (Brasil), 
sendo permitido o uso ocasional de termos estrangeiros e coloquialismo. No 
mesmo arquivo, é obrigatória a inclusão do nome completo do autor e/ou seu nome 
artístico (caso exista); 
 

1.4. A participação estará condicionada à inscrição prévia do proponente no Censo 
Cultural e/ou no formulário disponibilizado no site da FMC.  

 

2 – DA PREMIAÇÃO 

2.1 O valor a ser premiado por este edital é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil 
reais), oriundo dos recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de 
Cultura. Este valor será dividido entre as 48 (quarenta e oito) obras premiadas 
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, entre as categorias definidas por 

 
este edital (poesia, conto e crônica) que retratam o contexto histórico que 
vivenciamos durante o período da pandemia; 

 
3– DAS PROPOSTAS  

3.1 Cada obra deverá ser inscrita em uma das categorias deste edital: poesia, 
conto ou crônica; 

3.2 O proponente deverá submeter a inscrição da sua obra levando em conta as 
exigências deste edital. Enviar em formato PDF não devendo exceder o limite de 
01 (uma) lauda de 2.100 (dois mil e cem) caracteres no tamanho A4. No mesmo 
arquivo, é obrigatório a inclusão do nome completo do autor e/ou seu nome 
artístico (caso exista); 

3.3 Cada proposta é de execução estritamente individual e de circulação em 
ambiente digital online; 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES  

4.1 – As inscrições estarão abertas de 04 de Novembro de 2021 até 19 de 
Novembro de 2021 às 23h59, estritamente de forma online pelo site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura; 

4.2 – O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes 
arquivos (em formato doc ou pdf no tamanho máximo de 5MB):  

FORMULÁRIO ELETRÔNICO: 

- Dados de identificação do proponente;  

- Dados da conta bancária (obrigatório ser em nome do proponente, não pode 
ser conta conjunta);  

- Título da Obra; 

- Cópia do RG do proponente (frente e verso); 

- Cópia do CPF do proponente (frente e verso); 

- Obra em formato PDF, não devendo exceder o limite de 01 (uma) lauda de 
2.100 (dois mil e cem) caracteres no tamanho A4. No mesmo arquivo, é 
obrigatório a inclusão do nome completo do autor e/ou seu nome artístico (caso 
exista); 

 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente (comprovantes 
emitidos por instituição bancária, contratos de locação de imóvel, IPTU, contas 
de água, luz, telefone, cartão de crédito, multas, entre outros). Serão aceitos 

 
comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação 
deste edital.  

ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de residência em 
seu nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e 
obrigatoriamente uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado 
no site.  

As inscrições sem a documentação exigida serão automaticamente indeferidas. 

 

5 - DA HOMOLOGAÇÃO 

5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 23 de Novembro de 2021, em 
Diário Oficial e no site da FMC, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos projetos listados em ordem alfabética.  
 
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados no e-
mail fmcpg@hotmail.com, em formato de ofício, até às 17h do dia 24 de Novembro de 
2021.  
 
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 24 horas pela equipe da Fundação Municipal 
de Cultura. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 26 de Novembro de 2021, 
podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas. 
 

6 – DA SELEÇÃO  

6.1 – As propostas inscritas neste edital serão avaliadas por uma comissão 
composta por no mínimo 03 (três) avaliadores independentes e externos 
cadastrados no banco de avaliadores da Fundação Municipal de Cultura; 

 

6.1 – As propostas inscritas neste edital serão avaliadas por uma comissão 
composta por no mínimo 03 (três) pessoas de reconhecido saber na área de 
Literatura; 

 

6.2 - Cada proposta receberá nota de 0 a 10 (zero a dez), com até duas casas 
decimais e sem empate, observando-se os seguintes critérios: 

a) Qualidade artística da obra - 0,00 a 3,00 (zero a três) pontos; 

b) Qualidade técnica da obra - 0,00 a 3,00  (zero a três) pontos; 

c) Adequação ao tema proposto “Contexto Pandemia” na obra - 0,00 
a 4,00 (zero a quatro) pontos;  

 

7 - DO RESULTADO 
7.1 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
da FMC, até o dia 06 de Dezembro de 2021.  
 
7.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor 
correspondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura 
para a cadeira de Literatura.   
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 - As obras premiadas serão divulgadas pelos veículos da FMC e serão 
disponibilizadas para veiculação nas redes sociais do proponente. Ao serem 
publicadas, as obras devem levar a logo do edital, da FMC e do CMPC presentes 
no rodapé de cada obra e farão parte do acervo da FMC podendo ser usadas 
posteriormente em outras  atividades.  
 
8.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e 
arrecadação junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes 
dos projetos. Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre 
direitos autorais.  
 
8.3  - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer 
ônus para os realizadores.  
 
8.4 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.  
 
8.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal 
de Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.  
 
8.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este 
edital. 
 

Alberto Schramm Portugal  
Presidente da Fundação Municipal de Cultura  

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
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Retificado em 05.11.21 
Retificado em 18.11.21 

Edital 014/2021 
Concurso Cultural Fernando Durante de Seleção e Premiação de Vídeos 

APRESENTAÇÃO: 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho 
Municipal de Política Cultural - CMPC, considerando as medidas de prevenção estabelecidas pelos 
órgãos de Saúde, institui este edital que irá selecionar e premiar vídeos de variadas modalidades e 
de contribuição à memória da cultura local. O edital atende às políticas culturais do Município 
aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura 
(Lei nº 13.026/2017), com a finalidade de incentivar e divulgar a produção de empreendedores 
culturais, artistas e produtores residentes em Ponta Grossa, movimentando a economia criativa em 
Ponta Grossa, incentivando a realização de atividades ligadas à produção artística da cidade e 
disponibilizar atividades culturais à população por meios de comunicação, sites institucionais e nas 
redes sociais.  

1 – DA PARTICIPAÇÃO: 

1.1 – O presente edital destina-se à seleção e premiação de vídeos que contribuam para registro, 
documentação e expressão das manifestações culturais em Ponta Grossa.  

1.2 – Poderão participar como proponentes pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes no 
município de Ponta Grossa há pelo menos um ano. 

1.3 – Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal de 
Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores com vínculo empregatício com a 
Fundação Municipal de Cultura (efetivos ou comissionados) e membros titulares e/ou suplentes do 
Conselho Municipal de Política Cultural. 

1.4 – Cada proponente poderá concorrer com até duas propostas, podendo acumular duas premiações. 
Em caso de mais de duas inscrições do mesmo proponente, serão consideradas somente as duas 
últimas. 

1.5 - Toda a participação neste edital é exclusivamente online e não envolve contato físico ou 
deslocamento e presencialidade na sua realização. 

1.6 - Serão aceitos no ato da inscrição, vídeos a serem disponibilizados na plataforma Google Drive 
(com link aberto/compartilhado para edição), que pode se valer de fotos, áudio, imagem em 
movimento, ilustrações gráficas, bem como da combinação desses elementos. 

1.7 - A participação está condicionada à inscrição prévia no Censo Cultural 
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura/censo (para quem não respondeu) 

 
 

1.8 – O vídeo a ser inscrito não pode ter sido premiado em quaisquer outros prêmios ou editais. 

1.9 – Imagens e sons presentes no vídeo devem ser de total autoria e responsabilidade do proponente. 
Não serão aceitas fotos ou imagens em movimento produzidas por terceiros. 

 

2 – DA PREMIAÇÃO  

2.1 – O valor total a ser premiado por este edital é de até R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 
oriundo dos recursos financeiros que já estão depositados na conta bancária do Fundo Municipal de 
Cultura. Este valor será dividido entre até 70 premiados. 

2.2 - Serão premiadas somente as propostas em consonância plena com este edital e aprovadas pela 
comissão julgadora. 

2.3 – As 30 melhores produções, conforme a comissão julgadora, recebem o prêmio individual de R$ 
1.000,00. 

2.4 – As demais 40 produções selecionadas, conforme a comissão julgadora, recebem o prêmio 
individual de R$ 450,00. 

2.5 – É reservado o direito à comissão julgadora de premiar quantidade menor de propostas, em caso 
de insuficiência de inscritos ou do não atendimento aos critérios qualitativos avaliados. 

 

3 - DAS PROPOSTAS:  

3.1 – O produto midiático submetido deve contribuir para a memória da cultura em Ponta Grossa, em 
sua diversidade de ações, manifestações e agentes. 

3.2. - O vídeo deve respeitar o tempo mínimo de 20 minutos de duração e o máximo de 30 minutos. 

3.2. - O vídeo deve respeitar o tempo mínimo de 10 minutos de duração e o máximo de 20 minutos. 

3.3 - Serão aceitos vídeos nas seguintes modalidades ou alternativas: 

a) slide de fotos com trilha ou locução; 

b) narrativa de imagens em movimento, com edição e áudio, na forma de filme de ficção, 
documentário ou reportagem; 

c) registro documental com imagem em movimento e áudio de eventos e apresentações culturais em 
Ponta Grossa; 

 

 
d) leitura de texto literário ou poético de autores de Ponta Grossa acompanhada de imagens com texto 
de apoio; 

e) entrevista em áudio acompanhada de fotos, imagens de texto ou entrevista em vídeo; 

f) trabalhos artísticos sobre imagem em movimento, animações e computação gráfica; 

g) depoimentos e homenagens póstumas a pessoas vitimadas pela pandemia em Ponta Grossa. 

3.4 - Não serão aceitos projetos de produções que atentem contra as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde para o combate da COVID-19. Também não serão aceitas produções que 
estimulem discurso de ódio, desinformação, racismo e preconceito. 

3.5 - Em todos os vídeos é obrigatória a inserção de logomarca da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Cultura (no início e no final do vídeo). 

3.6 - As propostas inscritas devem abastecer o banco de dados da Fundação Municipal de Cultura, 
com possibilidade de uso em divulgações oficiais. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

4.1 – As inscrições estão abertas de 04 a 19 de novembro de 2021 até às 23h59, estritamente de forma 
online pelo sitewww.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 

4.2 – O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos (em formato jpg 
ou pdf no tamanho máximo de 5MB):  

FORMULÁRIO ELETRÔNICO:  

- Dados de identificação do proponente; 

- Dados da conta bancária (obrigatório ser em nome do proponente, não pode ser conta conjunta);  

- Título do projeto;  

- Ficha Técnica do Produto. 

ANEXOS: 

- Cópia do RG do proponente (frente e verso);  

- Cópia do CPF do proponente (frente e verso); 

- Link de acesso à produção em vídeo, desbloqueado e liberado para edição (Google Drive) 
 

- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente (comprovantes emitidos por 
instituição bancária, contratos de locação de imóvel, IPTU, contas de água, luz, telefone, cartão de 
crédito, multas, entre outros). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar 
da data da publicação deste edital.  

 

ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de residência em seu nome, o mesmo 
deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e obrigatoriamente uma carta de corresidência, 
conforme modelo disponibilizado no Anexo II. As inscrições sem a documentação exigida serão 
automaticamente inabilitadas.  

 

5 - DA HOMOLOGAÇÃO  

5.1 – A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 23 de novembro de 2021, em Diário 
Oficial e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições 
deferidas e indeferidas, com os nomes dos projetos listados em ordem alfabética. 

5.2 – Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados através do e-mail 
fmcpg@hotmail.com, em formato de ofício, até às 17h do dia 24 de novembro de 2021. 

5.3 – Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal de 
Cultura e pelos representantes dos segmentos artístico-culturais do Conselho Municipal de Política 
Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 26 de Novembro de 2021, podendo haver 
publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. 

5.4 Não serão aceitos recursos por falta de envio de documentação ou documentos com 
data de validade vencidos. 

 

6 – DA SELEÇÃO  

6.1 – As propostas inscritas neste edital serão avaliadas por uma comissão composta por 
no mínimo três avaliadores independentes e externos cadastrados no banco de avaliadores 
da Fundação Municipal de Cultura. Lista com nome dos cadastrados no banco de 
avaliadores pode ser acessada aqui: https://cultura.pontagrossa.pr.gov.br/banco-de-dados-
de-avaliadores/ 

6.1 – As propostas inscritas neste edital serão avaliadas por uma comissão composta por 
no mínimo três pessoas de reconhecido saber na área de Audiovisual e/ou de 
Manifestações Populares e seus agentes; 
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6.2 - Cada proposta receberá nota de 0 a 10 (com até duas casas decimais e sem empate), 
observando os seguintes critérios: 

6.2.1 – Contribuição para o banco de produções da Fundação Municipal de Cultura e possível 
veiculação em canais oficiais da Prefeitura (2,0); 

6.2.2 – Contribuição para registro e documentação de manifestações, acontecimentos e agentes 
culturais do município e trajetória de seus moradores (3,0); 

6.2.3 – Originalidade de abordagem e produção técnica (3,0); 

6.2.3 – Potencial de circulação e projeção de interesse para público amplo (2,0); 

6.3 – A decisão da comissão avaliadora é irrevogável e irrecorrível, podendo a banca deixar de 
conceder prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados. 

6.4 - As propostas deverão atingir nota mínima de 5,0 para serem contempladas. 

 

7 – DO RESULTADO  

7.1 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 06 de dezembro de 2021. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

8.1 – Os proponentes selecionados receberão o pagamento em uma única parcela, a ser paga em até 
dez dias úteis após o resultado final. 

8.2 – Os prêmios serão pagos mediante assinatura prévia do recibo pelo proponente. 

 

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

9.1 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação junto aos 
escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este edital atende ao 
disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais. 

9.2 – Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para os 
realizadores. 

 

 

 
9.3 – Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento. 

9.4 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura em 
conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural. 

 

9.5 – Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital. 

 
Alberto Schramm Portugal  

Presidente da Fundação Municipal de Cultura  
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

 ______________________________________________________________________________

 

 
EDITAL 015/2021 

 
11º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA 

(Retificado em 18 de novembro de 2021) 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas 
Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de incentivar a criação, produção, pesquisa iconográfica, 
manifestações culturais diversas e formação de plateia desse segmento artístico, institui o 
edital que regulamenta o 11º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa, no ano de 2021, em 
formato híbrido, com recursos do Fundo Municipal de Cultura. 
 
1. DA PARTICIPAÇÃO: 
1.1 - Podem inscrever-se artistas maiores de 18 anos, domiciliados em Ponta Grossa no 
mínimo há 02 (dois) anos. 
 
1.2 – Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação 
Municipal de Cultura, bem como servidores com vínculo empregatício com a Fundação 
Municipal de Cultura (efetivos ou comissionados) e membros titulares e/ou suplentes do 
Conselho Municipal de Política Cultural. 

1.3 - O artista poderá inscrever obras de sua autoria e propriedade, produzidas a partir de 1º 
de janeiro de 2019, e que não tenham participado de outras mostras coletivas ou individuais, 
seja a obra exposta em conjunto com outras (díptico ou tríptico, por exemplo) ou isoladamente. 
 
1.4 – O tema será livre. As obras podem ser apresentadas nas seguintes técnicas: 

- Fotografia; 
- Pintura; 
- Escultura; 
- Gravura; 
- Desenho; 
- Instalação; 
- Objeto tridimensional; 
- Grafite; 
- Muralismo; 
- Livro de artista; 
- Performance; 
- Vídeo-performance; 
- Técnicas, formatos e suportes mistos. 

 
1.5 – Cada participante poderá inscrever até 03 (três) obras, porém, só poderá ser premiado 
com uma delas. 
 
1.6 – As obras deverão se adequar às seguintes especificações: 
- Para obras bidimensionais: tamanho mínimo de 20cm x 30cm e máximo de 1,5m X 1,5m 
(incluindo a moldura, se houver); 
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(Retificado em 18 de novembro de 2021) 

A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas 
Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de incentivar a criação, produção, pesquisa iconográfica, 
manifestações culturais diversas e formação de plateia desse segmento artístico, institui o 
edital que regulamenta o 11º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa, no ano de 2021, em 
formato híbrido, com recursos do Fundo Municipal de Cultura. 
 
1. DA PARTICIPAÇÃO: 
1.1 - Podem inscrever-se artistas maiores de 18 anos, domiciliados em Ponta Grossa no 
mínimo há 02 (dois) anos. 
 
1.2 – Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação 
Municipal de Cultura, bem como servidores com vínculo empregatício com a Fundação 
Municipal de Cultura (efetivos ou comissionados) e membros titulares e/ou suplentes do 
Conselho Municipal de Política Cultural. 

1.3 - O artista poderá inscrever obras de sua autoria e propriedade, produzidas a partir de 1º 
de janeiro de 2019, e que não tenham participado de outras mostras coletivas ou individuais, 
seja a obra exposta em conjunto com outras (díptico ou tríptico, por exemplo) ou isoladamente. 
 
1.4 – O tema será livre. As obras podem ser apresentadas nas seguintes técnicas: 

- Fotografia; 
- Pintura; 
- Escultura; 
- Gravura; 
- Desenho; 
- Instalação; 
- Objeto tridimensional; 
- Grafite; 
- Muralismo; 
- Livro de artista; 
- Performance; 
- Vídeo-performance; 
- Técnicas, formatos e suportes mistos. 

 
1.5 – Cada participante poderá inscrever até 03 (três) obras, porém, só poderá ser premiado 
com uma delas. 
 
1.6 – As obras deverão se adequar às seguintes especificações: 
- Para obras bidimensionais: tamanho mínimo de 20cm x 30cm e máximo de 1,5m X 1,5m 
(incluindo a moldura, se houver); 
 

 

- Para obras tridimensionais e instalações: tamanho máximo de 1,5m X 1,5m X 1,5m. 
 
- Para grafite e muralismo: em chapa de madeira ou madeirite, com tamanho mínimo de 1,10m 
x 2,20m (a obra poderá ser reproduzida posteriormente em alguma parede/mural, se for de 
interesse do artista e da FMC). 
 

- Para ‘livro de artista’: deverá ser o resultado de um mapeamento histórico da vida e obra de 
um artista com mínimo de 30 anos de carreira artística e com relevante contribuição para o 
desenvolvimento artístico-cultural de Ponta Grossa, de qualquer área artística, porém, que 
tenha deixado seu legado, com preferência para os que ainda não tenham sua trajetória 
amplamente reconhecida e documentada; o trabalho deverá ser realizado de forma artesanal 
e artística, em tamanho livre, com mínimo de 20 páginas (registradas também em fotografias 
ou imagem digital). 
 
- Para performance: duração mínima de 5 minutos e máxima de 30 minutos, a ser apresentada 
na área interna ou externa do Ponto Azul na noite de abertura ou em momento posterior (a 
critério da FMC), sendo de responsabilidade do artista todos os equipamentos e materiais 
necessários, exceto equipamento de sonorização (de responsabilidade da FMC, se for o 
caso). 
 
- Para vídeo-performance: duração mínima de 5 minutos e máxima de 30 minutos, enviada 
em formato 1920x1080 (16:9), com classificação indicativa ‘livre’, a ser exibida em TV no local 
da exposição e no canal do YouTube, redes sociais e site da FMC. 
 
1.7 - Não serão aceitas obras que atentem contra as recomendações da Organização Mundial 
da Saúde para o combate da COVID-19; que não respeitem os preceitos do Plano Municipal 
de Cultura de Ponta Grossa; ou que estimulem discurso de ódio, desinformação, racismo e 
preconceito. 
 
2. DA EXPOSIÇÃO: 
2.1 – O 11º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa será realizado de maneira híbrida, com 
exposição virtual pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e exposição física na Unidade 
Cultural do Ponto Azul - Setor de Artes Visuais, em data a ser definida e divulgada com 
antecedência no ano de 2022. 
 
2.2 – A exposição física poderá ser cancelada, adiada ou encerrada antes do prazo em virtude 
de possíveis recomendações de isolamento social, garantindo a segurança sanitária de 
artistas, público e servidores municipais. 
 
3. DA PREMIAÇÃO: 
3.1 – Ao todo serão distribuídos R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) em premiação, com 
recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura, sendo 39 (trinta e nove) prêmios assim 
divididos: 
 - 1º lugar: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
 - 2º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 
 - 3º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
 - 4º ao 38º lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada; 
 - Prêmio Especial Fernando Durante: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
  

3.2 – O Prêmio Especial Fernando Durante será concedido ao melhor ‘livro de artista’ inscrito, 
como reconhecimento ao trabalho de mapeamento histórico da vida e obra do artista 
pesquisado e como incentivo a esta prática em Ponta Grossa. O prêmio é uma homenagem 
ao fazedor cultural Fernando Durante, grande entusiasta da necessidade de valorização 
daqueles que contribuíram e contribuem para o fortalecimento e divulgação da arte e da 
cultura na cidade. 
 
3.3 – A premiação será paga por meio de depósito bancário na conta indicada no momento 
da inscrição em até 10 (dez) dias após a entrega da obra para realização da exposição e da 
assinatura do recibo. 
 
3.4 - A comissão avaliadora poderá entregar Menções Honrosas, porém, sem direito à 
premiação em dinheiro. 
 
3.5 - Cada prêmio poderá ser dado a uma obra ou para o conjunto de obras de um mesmo 
artista que se complementem, sendo que, neste caso, o artista receberá apenas um prêmio 
em dinheiro. Para o Prêmio Especial Fernando Durante, o artista contemplado também não 
poderá acumular mais de uma premiação em dinheiro. 
 
3.6 - Cabe ao artista: produção e execução dos trabalhos, entregas respeitando todos os 
prazos presentes neste edital, transporte das obras e demais despesas. 
 
4 – DAS INSCRIÇÕES: 
4.1 – As inscrições estarão abertas de 04 a 19 de novembro de 2021 até às 23h59 estritamente de 
forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
 
4.2 – O interessado deverá preencher o formulário eletrônico e anexar os arquivos e anexos 
(em formato JPG ou PDF no tamanho máximo de 5MB) necessários: 
 
FORMULÁRIO ELETRÔNICO: 
- Dados de identificação do artista; 
- Dados da conta bancária (obrigatório ser em nome do artista); 
- Declaração virtual que reside em Ponta Grossa há no mínimo 2 anos; 
- Título da(s) obra(s) e técnica(s); 
- Relato sobre a pesquisa/produção/poética de cada obra. 
 
ANEXOS: 
- Cópia do RG do artista; 
- Cópia do CPF do artista; 
- Declaração - Termo de doação (Anexo II); 
- Cópia do comprovante de residência em nome do proponente (comprovantes emitidos por 
instituição bancária, contratos de locação de imóvel, IPTU, contas de água, luz, telefone, 
cartão de crédito, multas, entre outros). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três 
meses a contar da data da publicação deste edital. Caso o proponente não possua um 
comprovante de residência em seu nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome 
de terceiro e obrigatoriamente uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado 
no site. 
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OBRAS: 
- Bidimensionais, tridimensionais, grafite e muralismo: 03 imagens de cada obra, em formato 
JPG (sendo 01 imagem com visualização geral da obra e 02 imagens distintas apresentando 
os detalhes). 
 
-Performance ou vídeo-performance: link com vídeo da performance (em serviços como 
YouTube, Google Drive etc). 
 
-Livro de artista: arquivo em PDF com foto de todas as páginas. 

  
4.3 – Para as inscrições, fazemos as seguintes recomendações: 
 
- Que as fotos sejam realizadas por um fotógrafo profissional, em estúdio ou em condições 
adequadas de luminosidade; 
- Que o flash não seja utilizado a fim de evitar a distorção das cores; 
- Que a máquina fotográfica esteja fixada em tripé para evitar tremores e desfoques; 
- Que as obras sejam fotografadas diretamente, isto é, sem vidros; 
- Que o enquadramento mostre apenas a obra, sem que apareçam as molduras ou fundos 
estranhos; 
- Que as fotos de detalhes estejam bem focadas, a fim de valorizar a obra inscrita.  
 
5 – DA HOMOLOGAÇÃO: 
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 23 de Novembro de 2021, em Diário 
Oficial e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as 
inscrições deferidas e indeferidas, com os nomes dos artistas listados em ordem alfabética. 
 
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados 
pessoalmente, em formato de ofício, até às 17h do dia 24 de Novembro de 2021, na sede da 
Fundação Municipal de Cultura.  
 
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação 
Municipal de Cultura e pelo titular da cadeira de Artes Visuais do Conselho Municipal de 
Política Cultural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 26 de Novembro de 2021, 
podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos. 
 
6 – DA AVALIAÇÃO E RESULTADO: 
6.1 - As obras inscritas serão avaliadas por uma comissão composta por no mínimo 3 (três) 
profissionais do Banco de Avaliadores de Projetos Culturais, recebendo nota de 0 a 10 (com 
até duas casas decimais), a partir da média aritmética e observando os seguintes critérios: 
 
6.1 - As obras inscritas serão avaliadas por uma comissão composta por no mínimo 3 (três) 
pessoas de reconhecido saber na área de Artes Visuais, recebendo nota de 0 a 10 (com até 
duas casas decimais), a partir da média aritmética e observando os seguintes critérios: 
 
 
 
 
 

 

CRITÉRIO PONTOS A SEREM AVALIADOS PONTOS 

Qualidade 
Técnica e 
Artística 

a) Valor simbólico, histórico e cultural da obra; 
b) Conhecimento e aplicação da técnica. 

0,00 a 6,00 
pontos 

Inovação 

a) Originalidade da obra; 
b) Inovação na linguagem artística; 
c) Proposta de novas práticas e relações no campo 

cultural. 

0,00 a 4,00 
pontos 

 
6.2 – Em caso de empate, será considerada a maior nota no critério de Qualidade Técnica e 
Artística. Persistindo ainda o empate, será feito sorteio. 
 
6.3 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política 
Cultural e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três 
instâncias deixar de conceder um ou mais prêmios em função da qualidade das obras 
apresentadas. 
 
6.4 – O resultado será publicado em Diário Oficial, bem como no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 06 de Dezembro de 2021. 
 
6.5 – Os artistas aprovados deverão enviar as obras selecionadas para o local a ser indicado 
pela Fundação Municipal de Cultura, até o dia 10 de Dezembro de 2021, para serem expostas 
e, assim, terem direito ao recebimento do prêmio. 
 
6.6 - As obras devem estar em condições adequadas para exposição, contendo moldura, se 
for o caso. Obras entregues sem suporte adequado não farão parte da exposição, sendo 
devolvidas aos artistas e estes não terão direito de receber o prêmio em dinheiro 
disponibilizado. 
 
6.7 - No caso de instalação, o artista ficará responsável pela sua montagem e desmontagem, 
mediante agendamento com a direção do Setor de Artes Visuais. 
 
6.8 – No caso de ‘livro de artista’, o artista deverá entregar a obra normalmente para também 
ser exposta. O público não poderá manusear o ‘livro de artista’, porém, terá acesso ao seu 
conteúdo em arquivo PDF no site da FMC. 
 
6.9 – No caso de performance, o agendamento será feito pela direção do Setor de Artes 
Visuais, podendo ocorrer em uma ou mais datas (com preferência para a noite de abertura), 
tanto no Ponto Azul como em outros espaços culturais. 
 
6.10 - Se houver um número menor de obras selecionadas para este edital, o valor 
correspondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na  
rubrica correspondente à cadeira de Artes Visuais, para uso exclusivo em novos editais. O 
mesmo procedimento deverá ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento 
de despesas gerais. 
 
 

 

7 – DA DEVOLUÇÃO DAS OBRAS 
7.1 – As obras deverão ser retiradas em local a ser indicado pela FMC, no prazo de até 10 
(dez) dias após o término da exposição. 
 
7.2 - Nenhuma obra poderá ser retirada antes do encerramento da exposição. 
 
7.3 - Cessa a responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura no momento em que as 
obras forem entregues aos artistas dentro dos prazos estipulados neste edital, sendo de 
responsabilidade e despesas do artista a retirada das obras. 
 
7.4 – As obras não retiradas até a data limite passarão a integrar o patrimônio da Prefeitura 
de Ponta Grossa e da Fundação Municipal de Cultura, inclusive com a cessão definitiva de 
seu direito patrimonial, conforme o termo de doação assinado no ato da inscrição. O Conselho 
Municipal de Política Cultural (segmento de Artes Visuais) e o Setor de Artes Visuais da 
Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa decidirão sobre o destino e utilização das 
obras. 
  
8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
8.1 - A Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa não se responsabiliza por danos ou 
extravios no transporte das obras e por danos acidentais que porventura ocorram com os 
trabalhos durante a exposição, devendo cada artista providenciar o seguro caso julgue 
necessário. 
 
8.2 - O artista participante autoriza o uso do seu nome, imagem e imagens de suas obras em 
todo o material de divulgação do 11º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa. 
 
8.3 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda 
e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita. Este edital atende ao 
disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais. 
 
8.4 - Os inscritos declaram estar cientes e de acordo com este regulamento. 
 
8.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural. 
 
8.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este 
edital. 
 

Ponta Grossa, 04 de Novembro de 2021. 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 

Datas importantes 
 

Inscrições 04/11 a 19/11/2021 

Homologação 23/11/2021 

Prazo para recursos 24/11/2021 

Avaliação dos recursos 26/11/2021 

Resultado 06/12/2021 

Entrega das obras para exposição até 10/12/2021 
 
 

ANEXO II 
 

Declaração - Termo de doação 
 

11º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA 
 
 Eu, 

_____________________________________________________________________, 

abaixo assinado, portador do RG _____________________________________ e CPF 

________________________________, declaro ter ciência dos termos do regulamento de 

realização do 11º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA, regido pelo Edital nº 

015/2021 e realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de 

Cultura, e pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Declaro ainda que, não fazendo a 

retirada do(s) trabalho(s) artístico(s) por mim inscrito(s) no prazo constante do regulamento, 

é de minha livre vontade, expressa nessa declaração, doá-lo(s), sem ônus, ao Município de 

Ponta Grossa, inclusive com a cessão definitiva do direito patrimonial, podendo dar o destino 

que melhor lhe convier. 

 Sendo esta minha manifestação de vontade, firmo o presente. 

Ponta Grossa, ______ / ______________________ / 2021 

______________________________________________________________ 

Assinatura do artista 
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Edital 016/2021 

 
Seleção de projetos para a difusão da música 

 
(Retificado em 11 de novembro de 2021) 
(Retificado em 18 de novembro de 2021) 
 
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Conselho 
Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas nas 
Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de incentivar e preservar a Cultura Popular Brasileira presente 
no município de Ponta Grossa, institui a seleção de projetos para a difusão da Música, com 
recursos do Fundo Municipal de Cultura. 
O presente edital, premiará até R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) divididos em faixas de 
produção: 10 (dez) prêmios de R$800,00 (oitocentos reais) para músicos solos, 6 (seis) 
prêmios de R $2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para duplas ou trios, 4 (quatro) prêmios 
de R$4.000,00 (quatro mil reais) para quartetos ou quintetos e 2 (dois) prêmios de R$4.800,00 
(quatro  mil e oitocentos reais) para sextetos ou mais. 
 
1 – DA PARTICIPAÇÃO:  
1.1 - O objetivo deste edital é promover, incentivar, fomentar e reconhecer o trabalho 
de grupos e pessoas com atuação na área da Música na cidade de Ponta Grossa. 
1.2 - Poderão participar como proponentes pessoas físicas maiores de 18 anos, 
residentes no município de Ponta Grossa há pelo menos um ano. 
1.3 - Cada pessoa poderá estar inscrita em até 2 (dois) projetos, podendo acumular 
as duas premiações, seja na condição de proponente ou de participante.  
1.4 – Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a 
Fundação Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como 
servidores com vínculo empregatício com a Fundação Municipal de Cultura (efetivos 
ou comissionados) e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de 
Política Cultural. 
1.5 - A participação está condicionada à inscrição prévia no Censo Cultural 
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura/censo (para quem não respondeu em 
2020). 
1.6 - As apresentações serão exclusivamente online, não poderá envolver contato 
físico e devem respeitar todos os protocolos de segurança a COVID-19. 
 
2 – DAS PROPOSTAS:  
2.1 – Serão aceitas propostas em vídeo nas seguintes modalidades:  
2.1.1 – Apresentações musicais: os vídeos com apresentações musicais poderão 
ser de temática livre, assim como o gênero musical proposto. 
2.1.2 – Musicalização infantil: os vídeos nesta modalidade devem possibilitar a 
aproximação de conteúdos da música ao público infantojuvenil, por meio do canto ou 
da execução com instrumentos e/ou objetos sonoros. 
 
 
 

 
2.1.3 – Formação de plateia: vídeos com ou sem apresentação musical, mas que 
abordem aspectos de formação de plateia, tais como comentários de gênero musical, 
estilo musical, compositores, arranjadores, instrumentos musicais, curiosidades da 
música. Vídeos sem apresentação musical, devem prever exemplos musicais dos 
conhecimentos abordados. 
2.1.4 – Masterclass: vídeo em que um profissional músico aborda aspectos técnicos 
da aprendizagem de seu(s) instrumento(s). 
2.2 – A gravação e edição de áudio e vídeo, bem como seus custos, são de 
responsabilidade do/da proponente, cabendo à FMC a reprodução do resultado final, 
nos meios de que dispõe. 
2.3 – O/A proponente assumirá a responsabilidade pelo atendimento à Lei de Direitos 
Autorais. 
2.4 – Os vídeos deverão ter entre 20 e 40 minutos, para quaisquer modalidades. 
2.5 – Não serão aceitos projetos de produções que atentem contra as recomendações 
da Organização Mundial da Saúde para o combate da COVID-19; que não respeitem 
os preceitos do Plano Municipal de Cultura de Ponta Grossa; ou que estimulem 
discurso de ódio, desinformação, racismo e preconceito. 
2.7 – Em qualquer uma das categorias os materiais a serem produzidos devem ser 
exclusivos e inéditos para este edital.  
2.8 – Em todos os vídeos é obrigatória a inserção de logomarca da Fundação 
Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura (no início e no final do vídeo). 
2.9 - Produções com mais de um músico no mesmo vídeo devem ser realizadas 
respeitando-se as recomendações de prevenção à COVID-19. Para tanto, deve-se 
lançar mão de tecnologias de produção de audiovisuais que possibilitem a gravação, 
com posterior edição.  
2.9 - Produções com mais de um músico no mesmo vídeo devem ser realizadas 
respeitando-se as recomendações de prevenção à COVID-19 vigentes no município 
no momento da gravação. Caso necessário, deve-se lançar mão de tecnologias de 
produção de audiovisuais que possibilitem a gravação, com posterior edição. 
 
3 – DA PREMIAÇÃO  
3.1 – O valor total a ser premiado por este edital é de até R$ 48.000,00 mil (quarenta 
e oito mil reais), oriundos dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura. 
Esse montante será dividido entre as propostas premiadas. 
3.2 - Serão premiadas somente as propostas em consonância plena com este edital 
e aprovadas pela comissão julgadora. 
 
3.3 – A premiação seguirá as seguintes faixas: 

Faixa 
Nº de 

participantes Total de prêmios Valor por prêmio 
Valor total do 

prêmio 

1 1 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 

2 2-3 6 R$ 2.400,00 R$ 14.400,00 

3 4-5 4 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00 

4 6 2 R$ 4.800,00 R$ 9.600,00 

   Total R$ 48.000,00 

 
4 – DAS INSCRIÇÕES 
4.1 – As inscrições estão abertas de 04 a 19 de novembro de 2021 até às 23h59, 
estritamente de forma online, pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
4.2 - Para inscrição, a/o proponente deve enviar a proposta contendo: título, 
compositor(es), arranjador(es), currículo resumido do(s) artista(s) que faz(em) parte 
do vídeo e link para acesso do vídeo completo postado na plataforma YouTube (já 
com as logomarcas solicitadas no item 2.8 inseridas).  
4.3. - No caso de produção com mais de um integrante, o valor do prêmio será pago 
pela proposta premiada, ficando a sua divisão ao critério dos integrantes. 
4.4 – O não atendimento a quaisquer dos critérios apresentados neste edital, resultará 
no indeferimento da inscrição. 
 
5 - DA HOMOLOGAÇÃO5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 23 de 
novembro de 2021, em Diário Oficial e no site (site da FMC), o edital de homologação com as 
inscrições deferidas e indeferidas, com os nomes dos projetos listados em ordem alfabética.  

5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados 
pessoalmente, em formato de ofício, até às 17h do dia 24 de novembro de 2021, na sede da 
Fundação Municipal de Cultura – Departamento de Cultura.  
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 24 horas pela equipe da Fundação Municipal de 
Cultura. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 26 de Novembro de 2021, podendo 
haver publicação de novo edital de inscrições deferidas. 
 
6 – DA SELEÇÃO  
6.1 – Os projetos inscritos neste edital serão avaliados no mínimo 03 (três) avaliadores 
independentes e externos cadastrados no banco de avaliadores da Fundação 
Municipal de Cultura. Cada projeto receberá nota de 0 a 10 (com até duas casas 
decimais) e observando os seguintes critérios:  
a) qualidade artística e técnica – 0,00 a 5,00 pontos; 
b) pertinência das informações e conhecimentos inseridos na proposta – 0,00 a 2,50 
pontos; 
c) adequação à temática proposta – 0,00 a 1,50 ponto; 
d) atendimento ao tempo previsto - 0,00 a 1,00 ponto. 
6.1 – Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por no mínimo 03 (três) 
pessoas de reconhecido saber na área de Música. Cada projeto receberá nota de 0 a 
10 (com até duas casas decimais) e observando os seguintes critérios:  
a) qualidade artística e técnica – 0,00 a 5,00 pontos; 
b) pertinência das informações e conhecimentos inseridos na proposta – 0,00 a 2,50 
pontos; 
c) adequação à temática proposta – 0,00 a 1,50 ponto; 
d) atendimento ao tempo previsto - 0,00 a 1,00 ponto. 
6.2 – Em caso de empate, serão considerados, por ordem, o item a), seguido do item 
b), seguido do item c) e seguido do item d). Persistindo ainda o empate, será feito 
sorteio.  
 
 
 

 
6.3 – A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de 
Política Cultural e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, 
podendo as três instâncias deixar de conceder os prêmios em função da qualidade 
dos projetos apresentados.  
 
7 - DO RESULTADO 
7.1 – O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site (site 
da FMC), até o dia 06 de Dezembro de 2021.  
7.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor 
correspondente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura.   
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 - As obras premiadas serão divulgadas pelos veículos da FMC e serão disponibilizadas para 
veiculação nas redes sociais do proponente. Ao serem publicadas, as obras devem levar a logo 
da FMC e do CMPC presentes no rodapé de cada obra e farão parte do acervo da FMC podendo 
ser usadas posteriormente em outras  atividades.  
8.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação 
junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este 
edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.  
8.3  - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus 
para os realizadores.  
8.4 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.  
8.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.  
8.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este 
edital. 
 

Alberto Schramm Portugal  
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais  
 
Inscrições 04/11 a 19/11/2021 

Homologação 23/11/2021 

Recursos 24/11/2021 

Homologação pós Recursos 26/11/2021 

Resultado Final 06/12/2021 
 

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

Aviso de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 02/12/2021 
às 10h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 142/2021, para Registro de Preços de SOLUÇÕES ESTERILIZANTES e INSUMOS DA 
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS para eventual aquisição da Fundação Municipal 
de Saúde. Valor Máximo: R$ 449.813,20(quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e 
treze reais e vinte centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 
17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do 
link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, _18 /11 / 2021
Rodrigo Daniel Manjabosco

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
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______________________________________________________________________________
SÉTIMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO AO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 031/2019- Pregão 05/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o 6º aditivo do contrato n° 031/2019, com a seguinte re-
dação:
CLÁUSULA SEGUNDA: RETIFICA-SE A CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do con-
trato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do 
instrumento originário, R$ 1.548.853,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos 
e cinquenta e três reais). com o valor mensal de R$ 129.071,08. Sendo R$ 38.954,07 para 
locação do aparelho e R$ 90.117,01 para o fornecimento de insumos para até 20.000 (vinte 
mil) exames/mês.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.
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PREGÃO 126 /2021 ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DAS EMPRESAS
 

Razão Social Licença
Sanitária

Certificado de
Responsabilidade
Técnica

Autorização
ANVISA 

ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/06/2022 31/03/2022 1.13265-1

A G KIENEN & CIA LTDA 17/06/2022 31/03/2022 1.11813-1

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA 01/03/2022 31/03/2022 1.11243-2

CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS  HOSPITALARES  EIRELI 07/07/2022 31/03/2022 1.18855-1

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA 20/08/2022 06/01/2022 1.05785-3

COMERCIAL CIRÚRGICA  RIOCLARENSE LTDA 30/11/2021 30/11/2021 1.17718-2

Á
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CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA

25/03/2022 17/11/2021 1.20065-9

DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
BELTRÃO EIRELI 09/11/2021 31/03/2022 1.24023-9

ECOFARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA 10/08/2022 31/03/2022 1.10206-9

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/11/2021 31/03/2022 1.17939-6

GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2022 11/01/2022 1.23467-7

INOVAMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2022 08/09/2022 1.23281-3

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ,
CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA

16/02/2022 22/01/2022 1.21033-5

MEDILAR IMPORTAÇÃO E  DISTRIBUIÇÃO
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A 07/05/2022 22/10/2022 1.21741-0

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A 06/11/2021 31/03/2022 1.05934-8

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 07/10/2022 31/03/2022 1.05414-1

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA 27/10/2021 31/03/2022 1.05225-9

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 27/04/2022 31/03/2022 1.13857-7

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 14/06/2022 31/03/2022 1.10326-3

ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 30/04/2022 1.25473-017/11/2021 14:20 SEI/PMPG - 1759823 - Análise de Documentos Técnicos Empresas- FMS/CTPL
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LTDA 12/04/2022

A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos das empresas listadas acima estão de acordo com               
  o exigido neste edital.

Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações da FMS que realizaram esta análise assinam
eletronicamente este documento

 

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica, em 17/11/2021, às 13:38, horário oficial de brasília, conforme
o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 17/11/2021, às 13:42, 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 1759823 e o código CRC
2D319CB3.

______________________________________________________________________________
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DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS  PREGÃO  126/2021 MEDICAMENTOS

                            EMPRESA CLASSIFICADA     LOTES/ITENS PRODUTOS QUALIFICADOS

ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LOTES 05, 29, 35 APROVADOS

A G KIENEN 7 CIA LTDA LOTE 13 APROVADO

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOTE 11 APROVADO

CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
EIRELI LOTE 42 APROVADO

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LOTE 28 APROVADO

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA LOTES 21 E 44 APROVADOS

CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA LOTES 09, 18, 34, 39, 48, 54 E 66 APROVADOS

LOTES 58 E 65 APROVADOS
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DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRÃO EIRELI

ECOFARMAS COMNÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA LOTES 15, 25, 27, 45 E 62 APROVADOS

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LOTES 07 E 08 APROVADOS

GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E  PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA LOTE 60 APROVADO

INOVAMED HOSPITALAR LTDA LOTES 26, 43, 50 E 61 APROVADOS

LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA LOTE 40 APROVADO

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES S/A LOTES 49 E 51 APROVADOS

MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A LOTES 01 E 46 APROVADOS

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA LOTES 06, 10, 24, 36 E 37 APROVADOS

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LOTE 53 APROVADO

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA LOTES 03, 17, 31, 41, 47 E 59 APROVADOS

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LOTES 02, 04, 22 E 23 APROVADOS

ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

LOTE 63 APROVADO 
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                           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 ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica, em 17/11/2021, às 13:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 17/11/2021, às 13:43, 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 1760944 e o código CRC 0A098BD1.

______________________________________________________________________________

 
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 

 
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 52/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 45/2021 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV da Lei 8.666/93 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA: S/A O ESTADO DE S. PAULO -  CNPJ Nº 61.533.949/0001-41 
OBJETO: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 EM 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 
VALOR TOTAL: R$ 1.090,00 (UM MIL E NOVENTA REAIS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 
010010412200012001339039000. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 51/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 03/2021 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV da Lei 8.666/93 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA: DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA -  CNPJ Nº 
10.867.871/0001-60 
OBJETO: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021  
VALOR TOTAL: R$ 1.660,51 (UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E UM 
CENTAVOS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 
010010412200012001339039000. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 50/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 44/2021 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV da Lei 8.666/93 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA: FENIXPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -  CNPJ Nº 08.836.817/0001-06 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO 
CIMSAMU. 
VALOR TOTAL: R$ 511,22 (QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 
010010412200012001339039000. 
 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº: 20/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 19/2021 
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU 
CONTRATADA: SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA LTDA 
OBJETO: É OBJETO DESTE ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 4,02% DO VALOR DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO 
E EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA – NO ÃMBITO 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, DE FORMA REGIONALIZADA, COMPREENDENDO A 3ª, 4ª E 
21ª REGIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ, GARANTINDO FUNCIONAMENTO DO MESMO 
DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAMENTE, BEM COMO SUA GESTÃO, 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E REGULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 
TERMO DE REFERENCIA. O PRESENTE ADITIVO CONSISTE NA OPERACIONALIZAÇÃO DE MAIS 2 
(DUAS) UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO (USB). A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ JUNTO 
ÀS BASES DOS MUNICÍPIOS DE IRATI E TIBAGI, INTEGRANTES DA 4ª E 21ª REGIONAL DE SAÚDE 
RESPECTIVAMENTE. FICA ADITADO O CONTRATO DE Nº 008/2021 ATENDENDO AOS LIMITES 
PRESCRITOS PELO § 1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93, EM 4,02% (QUATRO INTEIROS E DOIS 
CENTESIMOS POR CENTO) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE 2 (DUAS) 
UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO (USB) AO VALOR CONTRATUAL MENSAL DE R$ 53.126,10 
(CINQUENTA E TRES MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) CADA UMA, QUE 
PRESTARÃO OS SERVIÇOS ENTRE 05/10/2021 E 24/12/2021 TOTALIZANDO O VALOR MÁXIMO DE 
R$ 283.339,20 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 7.329.763,38 (SETE 
MILHOES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA 
E OITO CENTAVOS. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. 
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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

PORTARIA 002/2021 - SCL
 A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, no 
uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº 18.245 de 07 de janeiro de 2021, e consideran-
do o que consta do Processo SEI 81425/2021,

RESOLVE
Art.1º- CONSTITUIR COMISSÃO PROVISÓRIA DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PONTA GROSSA, composta pelos seguintes servidores:

   ELSON LUIS DOS SANTOS DE CASTRO
   LUIS SCORSIM
   MYLENA DE FRANCA MARTINS
   SEVERO SILVIO OVANDO
Art.2º- A Comissão provisória de levantamento e avaliação dos equipamentos eletroeletrônicos da 

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa terá as funções de:
     I. avaliar todos os equipamentos em uso, em todas as unidades administrativas da Fundação 

de Assistência Social de Ponta Grossa, principalmente em relação a equipameentos recu-
peráveis, depreciados e aqueles que não seria economicamente viável a sua manutenção;

     II. aplicar metodologia de avaliação e reavaliação dos estados individuais de conservação;
     III. estabelecer as condições de inservíveis, para baixa e substituição;
     IV. executar outras atividades correlatas. 
Parágrafo único: Não haverá necessidade de avaliação dos equipamentos de informática, por 

deter de serviço próprio.
Art.3º- A avaliação deverá estar concluída até 10 de dezembro de 2021;
Art.4º- A Supervisão de Compras e Licitações centralizará a coordenação de todos os procedimen-

tos, apoiando a Comissão no que lhe couber.
Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2021.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei 
Municipal nº 6.180/1999,

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da 1ª Reunião Extraordinária, que será 
realizada no dia 26 de novembro do corrente ano, com início às 09h30min, com duração de 
2 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, no Paço Municipal, 
localizado na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, Ronda. Tendo como PAUTA: 
- Abertura e informes;
- Aprovação da pauta;
- Processo 5847/2021 – Estudo de Impacto de Vizinhança: Condomínio JFR;
- Processo 6841/2021 – Estudo de Impacto de Vizinhança: Loteamento e Condomínio Protenge;
- Processo 12789/2021 – Estudo de Impacto de Vizinhança: Loteamento Recanto Dona Luiza;
- SEI 62163/2021 – Solicitação de cadeira no Conselho Deliberativo do IPLAN;
- Palavra livre;
- Encerramento.
 Conselho Deliberativo do IPLAN, em 18 de novembro de 2021.

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2021
SEI Nº 79.988/2021 

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
                  CNPJ: 07.870.661/0001-17
CONTRATADA: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
                          CNPJ: 03.319.996/0001-90
Objeto: Participação no anuário Campos Gerais Terra de Riquezas – edição 2021, que conterão 
selo no cabeçalho das páginas pares, 1 página de divulgação e 40 exemplares da revista.
Justificativa: Oportunidade de informação, assessoramento, esclarecimentos e divulgação das ati-
vidades da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS
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Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Fundamento: Art. 25 da Lei nº 8.666/1993.

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2021.
Eduardo Marques
Diretor Presidente 

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

 
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 122/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 
 Considerando o teor do Oficio nº 02/2021; 

RESOLVE
 Exonerar, a partir do dia 05 de dezembro de 2021, MATHEUS FERNANDES, CPF nº 
095.144.419/07, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar. 

Ponta Grossa, em 17 de novembro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
       Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
                               Vice-Presidente  Primeiro Secretário
           Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO           Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                               Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 123/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 
 Considerando o teor do Processo nº 1864/2021, de autoria do Vereador ERICK CAMAR-
GO - Dr ERICK; 

RESOLVE
Art.1º- Exonerar, a partir desta data, SAMUEL SEVERO FOLLMANN, CPF nº 088.413.389/38, do
            emprego público em comissão de Assessor Parlamentar. 
Art.2º- Designar, a partir desta data, BRUNA DE MOURA MACHADO, CPF nº 112.962.539/70 

para exercer o emprego público em comissão Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível 
CC 03, para desempenhar suas funções junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador ERI-
CK CAMARGO - Dr ERICK; ficando dispensada igualmente a partir desta data do emprego 
público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Ponta Grossa, em 17 de novembro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
       Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
                               Vice-Presidente  Primeiro Secretário
           Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO           Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                               Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 124/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

RESOLVE
 Nomear, a partir desta data, LUANA VANDOSKI, CPF nº 079.355.409/85 para exercer o 
emprego público em comissão Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03.

Ponta Grossa, em 17 de novembro de 2021.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
       Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
                               Vice-Presidente  Primeiro Secretário
           Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO           Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 

                               Segundo Secretário  Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

CANCELAMENTO DE DIÁRIA
 

ORDEM 31/2021
DATA CONCESSÃO 12/11/2021
NOME DAINLER EDUARDO HADIMA MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 12.488.689-9  SSP/PR – 102.251
DESTINO CURITIBA/PR
MOTIVO DIÁRIA CANCELADA CFE PROC. 1824/2021
DATA/HORÁRIO INÍCIO 17/11/2021 - 08:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 17/11/2021 - 18:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL – CRUZE AZO 3C97
 

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 32/2021
DATA CONCESSÃO 18/11/2021
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 7.194.650  SSP/PR – 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MESMO ESTARÁ A SERVIÇO PRESIDENTE DA CÂMA-
RA DANIEL MILLA COM DESTINO A TCE -PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17/11/2021 - 08:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 17/11/2021 - 18:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL – CRUZE AZO 3C97
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