EDIÇÃO Nº 3.321 / ANO XIV / 14 PÁGINAS

PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022

Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

SUMÁRIO
ATO S D O P O D E R E X E C U T I VO
A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA
- LEIS........................................................................................................1
- DECRETOS.............................................................................................2
- LICITAÇÕES...........................................................................................2
- RECURSOS HUMANOS.........................................................................2
- SMMA......................................................................................................3
- DIVERSOS..............................................................................................3

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA
- FMSPG....................................................................................................6
- FASPG....................................................................................................9
- AID..........................................................................................................9
- CPS.........................................................................................................9
- PROLAR................................................................................................13

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO
- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................14

LEIS
L E I

Nº

14.168, de 24/03/2022

Promove alteração na Lei nº 12.024, de
16/12/2014, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 02/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 103/2021, de autoria dos Vereadores Paulo Balansin, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- A Lei nº 12.024, de 16 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º - Todas as concessionárias de serviços públicos e empresas privadas do
Município de Ponta Grossa deverão, obrigatoriamente, realizar suas obras como ligações de água, esgoto, cabeamentos e redes de fibras ópticas através da técnica de
cravação, nos locais onde já exista pavimentação.(NR)
Parágrafo único – ...
...”
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.169, de 24/03/2022

Denomina de FLAVIO ORLANDO PILARSKI
a Rua “P” do Loteamento Cidade Jardim,
Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 02/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 209/2021, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica denominada de FLAVIO ORLANDO PILARSKI a Rua “P”, do Loteamento Cidade Jardim, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.170, de 24/03/2022

Denomina de TALES LUIS WOLFF a Rua
nº 03 do Loteamento Jardim Imperial,
Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 02/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 224/2021, de autoria do Vereador Divo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica denominada de TALES LUIS WOLFF a Rua nº 03, do Loteamento Jardim Imperial, no
Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.176, de 24/03/2022

Denomina de DANIEL GAIDEX a Rua nº 27 do Loteamento
Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 09/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 266/2021, de autoria da Vereadora Joce Canto, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica denominada de DANIEL GAIDEX a Rua nº 27, do Loteamento Residencial Jardim
Royal, situado no Bairro Neves, nesta cidade.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.181, de 24/03/2022

Dispõe sobre a Permissão de Uso de área
situada em barracão do extinto IBC, de propriedade do Município, em favor de DFGC
SERVIÇOS DE CORTE EM MDF LTDA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 227/2021, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar Permissão de Uso de imóvel em favor de
DFGC SERVIÇOS DE CORTE EM MDF LTDA, com CNPJ n. 05.667467/0001-03, representada por seu sócio administrador Rodrigo Felipe Cordeiro, com CPF n. 042.742.859-95,
sendo:
I. Área situada no armazém n. 2 do extinto IBC, com dimensão aproximada de 7.616,44m²;
II. Escritório anexo, com área de 298,68m²;
III. Casa de bombas com área de 22,30³;
IV. Casa de força com área de 23,25m²;
V. Balança com área de 15,00m²;
VI. Guarita com área de 3,00m².
Art.2°. A presente permissão de uso destina-se à utilização do imóvel pela Permissionária para
instalação de indústria de transformação de placas de MDF.
Art.3º. São obrigações da Permissionária:
I. garantir no empreendimento o mínimo de 60 empregos diretos;
II. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);
III. reformar o barracão, fazer as instalações elétricas internas, reformar o piso, implantar telhado, realizar pinturas e efetuar manutenções enquanto utilizar o local;
IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
V. a conservação e segurança da área, objeto desta outorga.
Art.4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário e intransferível pelo prazo de
10 (dez) anos a contar da assinatura do Termo de Permissão.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo é contínuo e não será alterado enquanto a
Permissionária cumprir os encargos do art. 3º, com a ressalva dos arts. 5º, 6º e 7º.
Art.5º. A presente permissão será cancelada de ofício independentemente de prévia notificação e,
ato contínuo, a posse do imóvel será retomada administrativamente, se, no prazo de 180
dias, a contar da data da assinatura do Termo de Permissão, não for iniciada a reforma do
imóvel, ou, se as obrigações do art. 3º não forem concluídas no prazo de 2 anos, a contar
da mesma data ou, ainda, se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou descumpridos quaisquer dos encargos.
Art.6º. Ainda que o descumprimento dos encargos ocorra após o início das obras, conforme previsto nos art. 5º e 3º desta Lei, a Permissionária fica ciente de que não poderá exercer o
direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias úteis e necessárias, cujo pagamento se
dará posteriormente à retomada administrativa do imóvel pelo Município, mediante procedimento administrativo ou judicial de pagamento.
Art.7º. A Permissionária recebe o imóvel nas condições em que se encontra e deverá devolver
o imóvel agregado com as benfeitorias após o prazo do art. 4º, independentemente de
indenização, cujo debate, se existir, será realizado na esfera administrativa ou judicial após
a retomada administrativa da posse do imóvel.
Art.8º. Se a Permissionária retirar quaisquer das benfeitorias úteis ou necessárias, responderá por
perdas e danos.
Art.9º. A Permissionária fica dispensada do recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano
durante todo o período da permissão, mas fica obrigada ao recolhimento da Taxa de Coleta
de Lixo incidente sobre o imóvel.
Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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L E I

Nº

EDIÇÃO Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022

14.182, de 24/03/2022

Dispõe sobre a Permissão de Uso de área
situada em barracão do extinto IBC, de propriedade do Município, em favor de STK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16/03/2022, a partir do Projeto de Lei nº 228/2021, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar Permissão de Uso de imóvel em favor STK
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, com CNPJ n. 41.856.580/0001-67, representada
por seu sócio administrador Maycon Dolevan Sebakeviski, com CPF n. 053.381.979-28,
correspondente a área no armazém n. 2 do extinto IBC, com dimensão aproximada de
10.340,00m².
Art.2°. A presente permissão de uso destina-se à utilização do imóvel pela Permissionária para
instalação de armazém para atividades logísticas.
Art.3º. São obrigações da Permissionária:
I.
garantir no empreendimento o mínimo de 53 empregos diretos;
II. investir no imóvel o valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
III. reformar o barracão, fazer as instalações elétricas internas, reformar o piso, implantar telhado, realizar pinturas e efetuar manutenções enquanto utilizar o local;
IV. assegurar o acesso do trabalhador adolescente à escola.
V. a conservação e segurança da área, objeto desta outorga.
Art.4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário e intransferível pelo prazo de
10 (dez) anos a contar da assinatura do Termo de Permissão.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo é contínuo e não será alterado enquanto a
Permissionária cumprir os encargos do art. 3º, com a ressalva dos arts. 5º, 6º e 7º.
Art.5º. A presente permissão será cancelada de ofício independentemente de prévia notificação e,
ato contínuo, a posse do imóvel será retomada administrativamente, se, no prazo de 180
dias, a contar da data da assinatura do Termo de Permissão, não for iniciada a reforma do
imóvel, ou, se as obrigações do art. 3º não forem concluídas no prazo de 2 anos, a contar
da mesma data ou, ainda, se, a qualquer tempo, for modificada a sua destinação ou descumpridos quaisquer dos encargos.
Art.6º. Ainda que o descumprimento dos encargos ocorra após o início das obras, conforme previsto nos art. 5º e 3º desta Lei, a Permissionária fica ciente de que não poderá exercer o
direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias úteis e necessárias, cujo pagamento se
dará posteriormente à retomada administrativa do imóvel pelo Município, mediante procedimento administrativo ou judicial de pagamento.
Art.7º. A Permissionária recebe o imóvel nas condições em que se encontra e deverá devolver
o imóvel agregado com as benfeitorias após o prazo do art. 4º, independentemente de
indenização, cujo debate, se existir, será realizado na esfera administrativa ou judicial após
a retomada administrativa da posse do imóvel.
Art.8º. Se a Permissionária retirar quaisquer das benfeitorias úteis ou necessárias, responderá por
perdas e danos.
Art.9º. A Permissionária fica dispensada do recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano
durante todo o período da permissão, mas fica obrigada ao recolhimento da Taxa de Coleta
de Lixo incidente sobre o imóvel.
Art.10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETA

Art.1°. A Tabela 2 – Valor básico de preço específico mensal para ocupação de áreas aeroportuárias por m² e a Tabela 3 – Valor básico de preço específico mensal para ocupação de áreas
sob permissão de uso por m², do Anexo Único, do Decreto n. 15.010/2018 passam a vigorar
com as seguintes alterações:
ANEXO ÚNICO
...
III - TABELA 2 - VALOR BÁSICO DE PREÇO ESPECÍFICO MENSAL PARA OCUPAÇÃO
DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS POR M² (NR)
ATIVIDADES
PREÇO POR METRO QUADRADO (R$/m²)
Estacionamento
R$ 2,00/m² + 5% do faturamento bruto mensal
Locação de Veículos
R$ 245,00/m²
Restaurante/ Lanchonete
R$ 5,00/m²
Revistaria
R$ 50,00/m²
Caixa Eletrônico
R$ 500,00/m²
Atividades Diversas
R$ 200,00/m²
Posto de Abastecimento de Aeronaves R$ 2,56/m² + 1,1% do faturamento bruto mensal
Quiosques
R$ 200,00/m²
IV - TABELA 3 - VALOR BÁSICO DE PREÇO ESPECÍFICO MENSAL PARA OCUPAÇÃO
DE ÁREAS SOB PERMISSÃO DE USO POR M² (NR)
Hangares (Área Edificada Externa - AEEX) R$ 5,695/m².
Áreas livres (Área Não Edificada - ANE) R$ 0,595/m².
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº
DATA: 01/04/2022

PROTOCOLO: 21739 / 2022

34 / 2022

PROCESSO: 103

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
Insc. Estadual:

CNPJ: 80.242.258/0001-33
Endereço: ANTONIO FREDERICO OZANAN, 41

Bairro: JARDIM AMERICA Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP:

Telefone:

OBJETO
Locação de imóvel sito a Rua Correia de Freitas, nº 506, bairro Ronda, que abriga hoje as dependências do Centro de Municipal de
Educação Infantil Prof.ª Marlene Perez.

JUSTIFICATIVA

D E C R E T O N° 2 0. 0 9 7, de 30/03/2022

Altera o Decreto nº 19.900/2022, que compõe o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural - COMPAC, Gestão 2022/2024, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal n° 8.431/2005, e tendo em vista o contido no protocolado no SEI nº. 23839/2022,

DECRETA

Art.1º. O artigo 1º do Decreto nº 19.900, de 01 de fevereiro de 2022, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art.1° ...
...
II.
Representantes da Sociedade Civil:
...
f)
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico de Ponta Grossa: (NR)
		
Titular: Bernardo Fonseca Marcondes
...
III.
Representantes de Organizações Empresariais e Desenvolvimento Econômico:
...
b)
Câmara de Dirigentes Lojistas de Ponta Grossa – CDL: (NR)
Titular: Antonio Carlos De Mario
		
Suplente: Jordão Bahls de Almeida Neto
...
e)
Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Ponta Grossa – CAUPG: (NR)
		
Titular: Kathleen Coelho de Andrade Biassio
		
Suplente: Jeanine Migliorini
...”
Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

N°

2 0. 1 0 2, de 31/03/2022

Atualiza a Tabela 2 - Valor básico de preço específico mensal para
ocupação de áreas aeroportuárias por m² e a Tabela 3 – Valor básico de preço específico mensal para ocupação de áreas sob permissão de uso por m², do Anexo Único do Decreto n. 15.010/2018.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, legais, nos termos do art. 20, § 3º, da Lei Orgânica do Município e do art. 18 e §§
1º a 3º, da Lei nº 4758, de 06 de julho de 1992, considerando o disposto no Termo de Convênio nº
48/2014, celebrado em 27/07/2017 entre o Município e a União, por intermédio da Secretaria de
Aviação Civil da Presidência da República, para exploração do Aeroporto de Ponta Grossa, e tendo
em vista o contido no protocolo SEI17657/2022,

O prédio em tela, abriga hoje, as dependências do Centro de Educação Infantil
Prof.ª Marlene Perez, atualmente com 140 alunos matriculados, sendo único
imóvel que atende as especificações e a demanda no perímetro localizado;
O prédio foi adequado para atender os alunos da educação infantil. Desta forma
justificamos a continuidade desta locação, uma vez que não dispomos no momento
de outra opção para atender as crianças matriculadas neste Centro Municipal de
Educação Infantil;

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

0900212365008020903390390000

104

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

MS

12.00

16.073,64

192.883,68

104588 LOCAÇÃO DE IMOVEL

Total:

192.883,68

EMBASAMENTO LEGAL

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

SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES

______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 46/2022

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 18 de abril de 2022,
na Secretaria Municipal de Serviços Públicos / Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico,
para Aquisição eventual de materais elétricos a serem utililizados para manutenção de Iluminação
Pública de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.. Valor Máximo:
R$ 2.128.797,90(dois milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e
noventa centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser
obtidos na SMSP no horário das 08h00min as 17h00min, ou pelo telefone (42) 3220 1018, ramal
2132 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 31 de março de 2022
EDUARDO
MARQUES
Pág. 1/1
www.elotech.com.br
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 006/2022

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
03136/2022,

EDIÇÃO Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2020 para o
emprego público de Técnico em Enfermagem, a comparecer até o dia 11/04/2022 (Onze de abril de
2022), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Fundação
Municipal de Saúde, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para
confirmar a aceitação das vagas.
Nome
Emprego
Class.
Karine Maria Machado
Técnico em Enfermagem
79
Conforme previsto no item 19.4, “n”, do Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2020,
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de
Atendimento desta Prefeitura até o dia 11 de abril de 2022, impreterivelmente.
Caso o candidato não compareça até a data estipulada ou não solicite “final de fila” no
prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 01 de abril de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LAS

VILA VELHA HOTEIS E TURISMO S A Torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Simplificada Ambiental, para
Hotéis R BALDUINO TAQUES 123, CENTRO, Ponta Grossa – Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada

O CENTRAL DE LAVACAO LTDA (CENTRAL DE LAVACAO) torna público que irá requerer a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a
atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores implementada na ROD BR-376 SN KM 501 ANEXO POSTO MALHE 10, COLONIA DONA LUIZA – Ponta
Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada

O MARCIO JOSE FARAGO (PANIFICADORA FARAGO) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade
de Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria implementada na R FREDERICO GARCIA LORCA 12, CARA-CARA – Ponta Grossa/PR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 027/2022

DIVERSOS

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do
Município, nos termos do contido no processo protocolado sob n° SEI 91825/2021,

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

CONVOCA

o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o
emprego de Analista de Sistemas, a comparecerem até o dia 11/04/2022 (Onze de abril de 2022),
no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar,
Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Nícolas Hudson de Mello
Analista de Sistemas
06
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 01 de abril de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 028/2022

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Fundação Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI
76118/2021,

CONVOCA

a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o
emprego de Zelador, a comparecer até o dia 11/04/2022 (Onze de abril de 2022), no horário das
08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da
Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
Solange Oppata
Zelador
76
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 01 de abril de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 029/2022

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, nos termos do contido no processo protocolado sob n° SEI
15014/2022,

CONVOCA

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2018 para
o emprego de Técnico em Segurança do Trabalho, a comparecerem até o dia 11/04/2022 (Onze de
abril de 2022), no horário das 08 horas às 17 horas, no Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay
nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
Nome
Emprego
Class.
James Francisco Proença
Técnico em Segurança do Trabalho
11
Paulo Fernando Muller Kuch
Técnico em Segurança do Trabalho
12
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 01 de abril de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

SMMA

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E
SÚMULA DA CONCESSÃO DA Licença Simplificada Ambiental

BRUNA CLOSS BERTIN (CARPINTARIA MADEIRA MACICA) Torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada Ambiental
com validade de 2 anos para atividade Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção,
na R CORONEL JOSE PEDRO DE CARVALHO QD 04 LOTE A QUADRA04/A - NOVA RUSSIA,
Ponta Grossa - Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LAS

BRUNA CLOSS BERTIN (CARPINTARIA MADEIRA MACICA) Torna público que irá requerer a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Simplificada Ambiental, para Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção R CORONEL
JOSE PEDRO DE CARVALHO QD 04 LOTE A QUADRA04/A, NOVA RUSSIA, Ponta Grossa –
Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DA CONCESSÃO DA Licença Simplificada Ambiental

VILA VELHA HOTEIS E TURISMO S A Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada Ambiental com validade de 2 anos
para atividade Hotéis, na R BALDUINO TAQUES 123 - CENTRO, Ponta Grossa - Paraná.
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E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CMDCA

GESTÃO 2022-2024
A Comissão de Eleição para os representantes da sociedade civil no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente –CMDCA, após a realização da eleição e
escrutinação dos votos, no dia 28/03/2022, proclama eleitos os candidatos abaixo, para a
gestão 2022-2024.

Nome

Nº de votos

Entidade que
representa

Regina Rosa Pedrozo Rosa

31

NUCRESS

19

Pedagogos

12

OAB- subseção de
Ponta Grossa

Fabiane Tomachewski

05

APACD

TITULAR
Rosinei Nakonieczni

01

APADEVI

SUPLENTE
Vinicius Antônio Godoi

17

Escolas de Guardas
Mirins “Tenente
Antônio João”
Associação “Antônio
Marcos Cavanis”

Adolescentes

TITULAR
Maria de Fátima Pacheco
Rodrigues
TITULAR
Paulo Henrique Camargo
Viveiros
SUPLENTE

TITULAR
Isabele Bueno

08

1ª SUPLENTE
Aylme Aparecida Mendes de
Morais

Segmento que foi eleito
Organização de Categoria
profissionais com atuação
na área da criança e do
adolescente
Organização de Categoria
profissionais com atuação
na área da criança e do
adolescente
Organização de Categoria
profissionais com atuação
na área da criança e do
adolescente
Entidades de Atendimento a
Pessoas com deficiência
Entidades de Atendimento a
Pessoas com deficiência

Adolescentes

08

Escolas de Guardas
Mirins “Tenente
Antônio João”

Adolescentes

2ª SUPLENTE
Gabriel Vitor de Lima

06

Associação “Antônio
Marcos Cavanis”

Adolescentes

3º SUPLENTE
Mauricio Wisniewski

02

Instituto de Ensino
Superior Santana

01

Instituto de Ensino
Superior Santana

TITULAR
Yara Martini Klippel

Organizações de Estudo,
Pesquisa e Formação com
Intervenção na Política da
Criança e do Adolescente
Organizações de Estudo,
Pesquisa e Formação com

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

SUPLENTE
Armando Madalosso Vieira

02

Instituto Educacional
Duque de Caxias

02

Associação “Antônio
Marcos Cavanis”

01

Associação
Beneficente Lua
Nova

01

Francisclara Resgate da Criança
e da Família

68

Instituto Educacional
Duque de Caxias

25

Marista Santa
Mônica

23

Associação
Beneficente Lua
Nova

11

Associação Reviver
de Assistência ao
Portador do Vírus HIV

TITULAR
Marcelo Oliveira Bleme
TITULAR
Aline Lis de Carvalho
1ª SUPLENTE
Kelen Priscila Pereira da
Cunha
2ª SUPLENTE
Cristiane Aparecida Maier
TITULAR
Daniela Aparecida
Nascimento
TITULAR
Josete Aparecida Nunes
Ferreira
1ª SUPLENTE
Camila Vanessa Sviech
2ª SUPLENTE

Intervenção na Política da
Criança e do Adolescente
Entidades
que
prestam
serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e
Acolhimento Institucional
Entidades
que
prestam
serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
e Acolhimento Institucional
Entidades
que
prestam
serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
e Acolhimento Institucional
Entidades
que
prestam
serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
e Acolhimento Institucional
Profissionais que atuam em
serviço de promoção e
defesa dos direitos da
Criança e ao Adolescente
Profissionais que atuam em
serviço de promoção e
defesa dos direitos da
Criança e ao Adolescente
Profissionais que atuam em
serviço de promoção e
defesa dos direitos da
Criança e ao Adolescente
Profissionais que atuam em
serviço de promoção e
defesa dos direitos da
Criança e ao Adolescente

Ponta Grossa, 28 de março de 2022.
Mônica Mongruel
Coordenadora da Comissão de Eleição
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
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ATA 352 – 16/12/2021
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se a
reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede na Rua
Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google Meet e presencialmente na sala
do CMAS, sob a convocação de seu presidente Armando Madalosso Vieira. Fizeram-se presentes os
seguintes conselheiros governamentais titulares: Lucília do Rocio Lopes Andrade, Tatyana Denise
Belo e Karina Muehlbauer (Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Deborah Maria
Diretrich Lechiu (Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública); João Rafael Safonoff
Ribeiro (Secretaria Municipal de Governo). Os conselheiros não governamentais titulares: Camila
Gomes de Barros, Adrianis Galdino da Silva Junior e Valquíria Verwiebe (Profissionais da Área de
Assistência Social); Armando Madalosso Vieira (Entidades de Proteção Social Básica); Silmara
Raquel Chagas de Freitas e Cleuci Mara Barbosa Martins (Usuários da Assistência Social). Os
conselheiros governamentais suplentes: Monica Mongruel (Fundação de Assistência Social de
Ponta Grossa/FASPG). Os conselheiros não governamentais suplentes no exercício da
titularidade: Laerte Bittencourt Filho (Proteção Social de Média Complexidade). Estiveram presentes
os seguintes convidados: Consuelo Szczerepa Lopes ( Ministério Público); Margharida M. de Carvalho
(GERAR); Priscila de Fátima Pinheiro (Casa do Piá); Guilherme Silva e Marcia Barboza. A secretária
executiva Thais do Prado Dias Verillo e agente administrativa Maria Aparecida da Silva. A plenária
contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata nº 351; 3Informes: 3.1 Apresentação Projeto do Gerar; 3.2 Apresentação Alta Complexidade – Fluxo Central
de Vagas (criança e adolescente); 3.3 Pequena alteração recurso referente a Deliberação n° 78/2021
CEAS/PR, para casa de acolhimento de Mulher Vítima de Violência (R$ 100.000,00); 4- Relato da
Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades sobre: 4.1 - Aprovação da manutenção da
inscrição CMAS, 10 entidades (APEDEF, Associação Amigos da Criança, CIEE, Reviver, Assarte/Lar
Guilherme Cavina, Casa da Acolhida, APADEVI, AAPENSEL, Lar das Vovozinhas e Lar São Vicente
de Paulo); 5- Relato da Comissão de Acompanhamento do SUAS: 5.1. Apreciação da alteração do
Plano de Aplicação da ADFPG, referente a emenda parlamentar nº 30410001, no valor de R$
75.000,00; 6- Relato da Comissão Especial referente ao Processo Eleitoral para composição da Mesa
de Negociação: 6.1 – Apreciação e aprovação do Regulamento Eleitoral. O presidente Sr. Armando
iniciou a reunião cumprimentando a todos e colocando a pauta para apreciação e aprovação. A
conselheira Karina solicitou uma inclusão de pauta referente a Prestação de Contas do Recurso
Federal. O presidente colocou a ata nº 351 para apreciação e aprovação e não havendo nenhuma
manifestação foi aprovada por unanimidade. Na sequência a secretária Thais fez o primeiro informe
e colocou o calendário de 2022 para aprovação dos conselheiros, aprovado. Em seguida a Margharida
– assistente social do GERAR realizou a apresentação do Projeto Aprova, explicando que o mesmo
tem por objetivo atender alunos entre 14 e 17 anos, oriundos do sistema público de ensino, que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, com dificuldade de aprendizagem ou em situação
de abandono/ evasão e que desejam concluir a educação básica ou estejam no ensino médio e
busquem ingressar no ensino superior, com o propósito de potencializar seu desenvolvimento
pessoal, preparando-se para uma vida adulta cidadã, próspera e autossustentada na sua
comunidade. Para isso o Projeto APROVA conta com uma abordagem metodológica inovadora,
metodologia pedagógica assertiva, baseada em conteúdos relacionados à realidade, os quais estão
em constante atualização além de um material didático próprio. Outro informe apresentado foi pela
Alta Complexidade em relação ao fluxo da Central de Vagas (criança e adolescente), informou que
em janeiro de 2022 será realizada reunião com as organizações da sociedade civil com Termo de
Colaboração, em fevereiro será apresentada a proposta para o CMAS e CMDCA, março
encaminhamento ao TJ/MP para conhecimento da pactuação e reunião com a rede de acolhimento e
Conselhos Tutelares, na segunda quinzena de março início dos acolhimentos através da Central de
Vagas. O próximo informe foi quanto a alteração do recurso referente a Deliberação nº 78/2021
CEAS/PR, para casa de acolhida de Mulher Vítima de Violência no valor de R$ 100.000,00, salientase que a demanda não foi passada pela comissão devido à urgência, visto que o Estado enviou com
prazo exíguo. Conforme a Deliberação 78/2021 – CEAS/PR a destinação do valor de R$ 100.000,00
se dará através itens que o próprio Estado irá adquirir por meio de licitação. Sendo que cada município
poderá optar dentre 3 opções de listas. O DPSE optou pela lista número 3 considerando que os
equipamentos que constam nessa lista são os que mais atendem às necessidades da Casa Corina
Portugal no momento. Após alguns questionamentos dos conselheiros, os quais foram todos
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devidamente esclarecidos, o presidente colocou para votação, não havendo manifestações contrárias
foi aprovada conforme Resolução/CMAS/nº 64/2021. O próximo item da pauta foi o 4- Relato da
Comissão de Documentação e Cadastro de Entidades sobre a aprovação da inscrição das seguintes
entidades: APEDEF, Associação Amigos da Criança, CIEE, Reviver, Assarte/Lar Guilherme Cavina,
Casa da Acolhida, APADEVI, AAPENSEL, Lar das Vovozinhas e Lar São Vicente de Paulo.
Considerando que todas as entidades apresentaram a documentação completa, foram aprovadas por
unanimidade conforme Resolução/CMAS/nº 63/2021. O próximo item da pauta é o 5 – Comissão de
Acompanhamento do SUAS sobre a apreciação da alteração do Plano de Aplicação da ADFPG,
referente a emenda parlamentar nº 30410001, no valor de R$ 75.000,00. A entidade apresentou
documentação solicitando alteração no Plano de Trabalho e Aplicação referente a esta Emenda
Parlamentar. Conforme a Resolução/CMAS/nº 22/2021 o valor seria utilizado para custeio de
materiais de expediente e gêneros alimentícios, contudo a entidade solicitou que o valor seja
integralmente aplicado em gêneros alimentícios, devido a necessidade da entidade que realiza
atividades coletivas e fornece refeições para os usuários do Centro Dia. O encaminhamento da
comissão é que a entidade refaça o plano de aplicação justificando a troca dos itens inicialmente
solicitados. A secretária Thais informou que em conversa com diretora administrativa da FASPG
Jocemara Santos e com a assistente social da entidade, ficou acertado que o novo plano deverá ser
apresentado no mês de fevereiro de 2022 para análise da comissão e posterior aprovação da plenária.
Na sequência o pleno tratou do item 6 da pauta que foi e relato da Comissão Especial referente ao
Processo Eleitoral para composição da Mesa de Negociação: 6.1 – Apreciação e aprovação do
Regulamento Eleitoral e alteração das datas sugeridas para o processo eleitoral. Foram feitas
algumas observações pelos conselheiros, para posterior envio para publicação no Diário Oficial. O
último item da pauta, que foi a inclusão da Prestação de Contas do Recurso Federal. A diretora do
Fundo apresentou a demanda de aprovação do demonstrativo sintético financeiro dos recursos
federais do exercício de 2020, que a princípio deveria ser apresentado até meados de janeiro, porém
soube-se de última hora que não havia uma data específica ainda. Ficou acordado que assim que for
estipulada uma data, será definido se fará uma plenária extraordinária ou se a comissão do fundo
analisa e aprova com ad referendum. Esgotados os assuntos da pauta, o presidente Armando
Madalosso Vieira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e
redigida pela agente administrativa Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais
do Prado Dias Verillo, após aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Thais do Prado Dias Verillo_____________________________________________________
CPF: 042.454.089-44
Lucília do Rocio Lopes de Andrade _______________________________________________
CPF: 741.811.819-87
Tatyana Denise Belo __________________________________________________________
CPF: 052.293.819-14
Monica Mongruel _____________________________________________________________
CPF: 787.741.959-72
Karina Teresinha Muehlbauer ___________________________________________________
CPF:039.183.429-05
Deborah Maria Diretrich Lechiu __________________________________________________
CPF: 038.563.399-81
João Safanoff Ribeiro _________________________________________________________
CPF: 087.166.959-50
Laerte Bittencourt Filho ________________________________________________________
CPF: 442.362.639-04
Camila Gomes de Barros ______________________________________________________
CPF: 087.935.699-55
Adrianis Galdino da Silva Junior _________________________________________________
CPF: 026.899.729-21
Valquíria Verwiebe ____________________________________________________________
CPF: 024.349.949-38
Armando Madalosso Vieira ______________________________________________________
CPF: 039.123.969-49
Silmara Raquel Chagas de Freitas ________________________________________________
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CPF: 024.739.409-24
Cleuci Mara Barbosa Martins _____________________________________________________
CPF: 004.194.489-50

______________________________________________________________________________
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ATA 353 – 08/02/2022
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, às dez horas e cinquenta minutos, realizouse a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua
sede na Rua Joaquim Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google Meet e
presencialmente na sala do CMAS, sob a convocação de seu presidente Armando Madalosso Vieira.
Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros governamentais titulares: Karina Muehlbauer
(Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Leni Aparecida Viana da Rocha
(Secretaria Municipal de Educação); Deborah Maria Diretrich Lechiu (Secretaria Municipal de
Cidadania e Segurança Pública). Os conselheiros não governamentais titulares: Laerte Bittencourt
Filho (Proteção Social de Média Complexidade); Camila Gomes de Barros, Adrianis Galdino da Silva
Junior e Valquíria Verwiebe (Profissionais da Área de Assistência Social); Armando Madalosso Vieira
(Entidades de Proteção Social Básica); (Usuários da Assistência Social). Os conselheiros
governamentais suplentes no exercício da titularidade: Sandra Regina Wichert Cisco e Monica
Mongruel (Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG). Os conselheiros não
governamentais suplentes no exercício da titularidade: Laerte Bittencourt Filho (Proteção Social
de Média Complexidade. Justificou a ausência a conselheira: Daniele de Antoni Calixto Strack, Ana
Paula Almeida Rocha Ohata, Silmara Raquel Chagas de Freitas e Cleuci Mara Barbosa Martins.
Estiveram presentes os seguintes convidados: Consuelo Szczerepa Lopes (Ministério Público);
Jocemara dos Santos (FASPG), Viviane Orlowski (DPSB – FASPG) e Marcia Barboza. A secretária
executiva Thais do Prado Dias Verillo e agente administrativa Maria Aparecida da Silva. A plenária
contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e aprovação da pauta; 2- Comissão de Acompanhamento
do SUAS e Comissão do Fundo - Proposta FASPG para aceite de transferência de orçamento para
financiamento do transporte público coletivo do público prioritário com direito a isenção tarifária;
(URGENTE). O presidente Sr. Armando iniciou a reunião cumprimentando a todos e colocando a
pauta para apreciação e aprovação. Na sequência a secretária executiva Thais iniciou explicando a
urgência da reunião devido a proposta encaminhada ao conselho pela gestão, com relação a isenção
tarifária do transporte coletivo para os usuários que já utilizam a isenção. Colocou também que a
Comissão do Fundo Municipal de Assistência Social analisou a proposta, especificamente por conta
da questão orçamentária. E passou a palavra para manifestação dos membros da comissão, visto
que foram feitos alguns apontamentos. O conselheiro Adrianis comentou que isso interfere na
estrutura da FASPG, inclusive financeira, justamente pela questão financeira, onde haviam alguns
pontos cegos para que a proposta fosse encaminhada e a comissão deliberou para que fosse enviado
uma justificativa a contento, melhorada. A diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,
senhora Jocemara colocou que houve uma proposta que vem desde o ano passado para que se
consiga ter uma espécie de cartão unificado para todos os benefícios que tenham a ver com a
assistência social, um exemplo disso é o vale mercado e o vale gás, porém o mais urgente agora é a
questão da isenção tarifária. A autarquia tem todos os arquivos que consegue identificar onde cada
passageiro utilizou, é encaminhado para a secretaria da fazenda que vai fazer a verificação do valor
e encaminhar para pagamento. Então esse valor não vai sair dos recursos livres da FASPG, a
prefeitura suplementará no orçamento esse valor. A meta que se tem é de R$ 300 a R$ 400 mil o
valor mensal, que é utilizado para pessoas de 60 a 65 anos e para os portadores de deficiência que
são os que estão elencados na lei. A ideia de descentralizar o serviço, e a melhor opção seria nos
CRAS, porém seria mais uma função para os CRAS, assim sendo só vai acontecer se tiver mais
funcionários para atendimento, por enquanto vai continuar nos dois pontos que tem hoje que é a
FASPG e o Departamento da Pessoa com Deficiência. Ressalta-se que esta solicitação foi feita com
urgência tendo em vista que a lei foi promulgada antes de dezembro, e teve um aditivo dizendo que
a partir do dia 26/01 seria da forma proposta. O conselheiro Adrianis colocou que um dos critérios
aportados é de que a dotação orçamentária não seja da FASPG, visto que o orçamento está curto, o
segundo critério é que o RH não fosse da FASPG, por isso durante 3 meses o conselho deverá ser
informado quem vai monitorar para verificar essa situação, porque nesse momento não é possível. E
ainda resta uma dúvida se é um programa ou um serviço, porque são coisas diferentes na política de
assistência, foi colocado como programa, mas ele já existia, dentro de um programa maior que era o
transporte, estava dentro da política de transporte, se ele migra para a assistência como um programa,
o programa tem começo, meio e fim e ele vai ter fim? A conselheira Sandra colocou que entende que
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não é nem programa, nem projeto é benefício. Cons. Adrianis ainda colocou que não se encontra
guarida na lei de benefícios eventuais para colocá-lo nessa lei. Cons. Sandra informou que se tem
uma lei municipal de benefícios socioassistenciais e que poderá enquadrá-lo nessa lei. E surge o
questionamento se teria que atrelar ele ao orçamento da FASPG, cons. Sandra informou que não
necessariamente, se tiver recursos da prefeitura dentro do fundo, o que não pode acontecer é tirar
dentro do orçamento atual da FASPG, agora vai haver porte de recurso. Que não pode entrar como
serviço, porque esses são apenas os tipificados. Mas entrando como isenção tarifária, um benefício
à população, se torna benefício socioassistencial. Cons. Armando questiona a criação de algo que
não está na lei de serviços essenciais, o município pode criar dependendo da sua necessidade.
Esclarecido pela conselheira Sandra que sim e que tem que haver a aprovação do conselho. Cons.
Adrianis complementa que o caráter do conselho é regulatório e que a Sandra trouxe um ponto
importante, que fica como benefício de isenção tarifária, fica na proteção social básica e agora com a
reformulação da lei de benefícios eventuais pode-se estudar em como colocar esse benefício nessa
lei, como vai haver ano que vem lei de benefícios orçamentários na LOA já aparece no ano que vem
como benefício da assistência, cons. Sandra complementa dizendo que contanto que tenha essa
garantia da dotação de mais recursos. Presidente colocou que deve ficar bem claro que em nenhum
momento a FASPG pode fazer o repasse sem que haja o aporte da fazenda, de maneira nenhuma
usar saldo do fundo para pagar, somente após o repasse da secretaria da fazendo, para que não
exista o pagamento e depois quando perceber está pagando todo mês, e nunca mais recebe de volta.
A Jocemara esclareceu que será elaborado o decreto que vai regulamentar todo o procedimento de
como vai ser, a suplementação orçamentária está sendo feita e já foi aprovada. E esses apontamentos
realizados pelos conselheiros constarão nesse decreto, visto que nesse sentido o secretário Cláudio
é muito correto. Cons. Adrianis colocou que esses pontos já foram discutidos pela comissão,
acompanha o presidente no pensamento que na resolução conste esses pontos, para que depois se
possa fazer todo o processo de monitoramento. E para completar o que foi colocado na reunião que
os conselhos de direito acompanhem esse processo de monitoramento, conselho do deficiente, idoso
e assistência, que são os usuários direto e irrestritos desse benefício de isenção tarifária. Salta aos
olhos pensar que será devolvido uma monta de 4 milhões/ ano para a VCG, e algumas vezes não tem
um elevador, uma escada rolante para as pessoas com deficiência nos terminais, uma monta de valor
que não compreende nem de longe os processos que deveriam constar de acessibilidade para as
pessoas idosas desse município por parte da VCG. Lembra o conselho que o Tribunal de Contas do
Estado pediu informações há menos de 2 anos indicando que o valor da tarifa era muito maior que os
do Estado. E nós vimos esse ano a passagem ir para R$ 5,50 e que gostaria de entender se é uma
isenção tarifária ou se nós estamos pagando novamente para que as pessoas tenham acesso ao
direito, posto isso acho que seria muito interessante também o conselho pensar nas condições que
as pessoas tem, porque não adianta isentarmos a tarifa e as pessoas não terem condições de entrar
e sair do terminal, os motoristas não pararem o ônibus para as pessoas terem condições de entrar
com cadeira de rodas, sugere que também a equipe de monitoramento que será composta, pensar
nessas questões. Que na semana passada um senhor de bengala não conseguia subir as escadas.
Isso precisa ser levado em consideração pelo número de pessoas que acessam esse serviço, não
está saindo de graça, está posto a lei, nós estamos devolvendo para a VCG, o número de usuários
ativos é muito maior e não custaria. A Jocemara sugere que a demanda seja encaminhada para o
conselho da pessoa com deficiência e Cons. Adrianis acrescenta que seja para o conselho do idoso
também. O senhor presidente coloca que essa comissão composta por vários conselhos, vai fortalecer
o apoio para essa demanda. Jocemara diz que a ideia para que se criasse essa comissão é
justamente para que se possa fazer o monitoramento, porque a Vinya, a nova presidente, foi discutido
muito sobre a responsabilidade da FASPG e de ter um controle maior, a FASPG vai contar uma nova
procuradora e vamos conversar com ela sobre uma forma e teremos acesso a todos os dados que
hoje a autarquia tem. Em uma das reuniões foi verificado com a pessoa responsável pelo acesso do
aplicativo que ele consegue entregar todas as informações e estamos buscando uma forma de termos
acesso e fazer esse acompanhamento também. Então essa comissão vai ser bem importante, e será
bem transparente e ter um controle bem acirrado de como estará funcionando essa proposta. Se
alguém perguntar o conselho vai saber dizer exatamente quanto foi gasto, pois o sistema consegue
mostrar, onde usou e qual horário. O presidente senhor Armando colocou quanto a isenção tarifária,
que o município pagando está diluindo o custo para toda a população, se não houvesse isso, o custo
seria diluído com os usuários que estariam pagando essa isenção tarifária. A importância desse
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32 reprogramação dos recursos federais e estaduais do DPSE; 5.5 - Análise do novo Plano de Trabalho
33 apresentado pela ADFPG referente a emenda parlamentar. O presidente Sr. Armando iniciou a
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36 inserido nos informes. Não havendo mais nenhuma inclusão, foi aprovada a pauta. O presidente
37 colocou a ata nº 352 para apreciação e aprovação, não havendo nenhuma alteração foi aprovada por
113
benefício estar sendo acolhido pelo gestor é a divisão com a população toda, ou seja, cada uma de
38 unanimidade. Na sequência a secretária Thais fez o primeiro informe e comunicou que há um SEI
114
nós estaria colaborando com uma parte para que houvesse a isenção, caso contrária a passagem iria
39 aberto, número 10657/2022, onde FASPG solicitou a criação de uma Comissão de Monitoramento
115
para os R$ 10,00 que estava sendo proposto. Então o benefício tem que ter um alcance social muito
116
grande. Conselheiro Adrianis colocou que tem uma questão muito importante que pode se observar
40 referente ao Benefício do Transporte Social. A comissão deve ter representantes da FASPG,
117
na última reunião do conselho, que ele foi totalmente contra e todos sabem a sua posição de a
41 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da
118
assistência acolher tudo o que chega, e agora refletindo pensa que primeiro nós não devemos
42 Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Transporte e Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.
119
normatizar cegamente o uso desse benefício, porque é benefício. Ninguém diz onde vai ou não
43 Informou que até o momento a FASPG e CMDPD fizeram as indicações. O presidente Senhor
120
quando paga a passagem de R$ 5,50. Há que se ter o cuidado de não normatizar tanto, pois o direito
44 Armando questionou se o CMAS não participará da comissão e o conselheiro Adrianis colocou que o
121
de ir e vir está colocado acima de qualquer princípio dessa república. O segundo, e aí as diretoras e
45 conselho deve participar por estar dentro da Fundação e ser cogestor da política. Ressaltou que foi
122
até a própria Sandra, poderiam pensar, se nós não poderíamos ter um pouco dessa isenção tarifária
46 discutido na reunião que os conselhos de políticas públicas, os quais são: conselho de assistência,
123
para os nossos encaminhamentos assistenciais, porque às vezes é necessário que as pessoas se
47 saúde e educação e nesse caso somente assistência, exatamente sobre a importância da participação
124
locomovam para ter acesso a algum tipo de serviço. A Jocemara colocou que é bem pertinente e que
48 do CMAS nesse conselho, e que ter o órgão gestor nessa comissão é somente para informar, porém
125
foi discutido em uma das reuniões, porque por exemplo eles querem pegar os 5 usuários da
49 quem faz o monitoramento são exatamente os conselhos. Diante disso o conselho sugeriu que seja
126
assistência social, que estão no vale gás e no vale mercado. No vale gás para acessar precisa levar
127
no ponto de coleta e trocar, a prefeita quer disponibilizar que a pessoa tenha direito a passagem
50 feito uma errata na resolução. O segundo informe foi sobre o e-mail que o conselho recebeu para
128
semanal para levar o reciclável e nesse mesmo projeto pode ser trabalhado essa questão da isenção.
51 participar aos conselheiros que o município iniciou uma avaliação do seu plano de metas do governo
129
Conselheiro Adrianis colocou que tem alguns serviços que são continuados, como por exemplo
52 2021 a 2023. O último informe feito pela conselheira Lucília foi referente a eleição da Mesa de
130
cumprimento de medidas, alguns acompanhamentos, aproveitando para dar o caráter de benefício
53 Negociação que conforme o regulamento estava agendada para o dia (02) dois de fevereiro, porém
131
socioassistencial, e todo benefício socioassistencial tem que ter sua demanda, acredita que teria uma
54 nessa data havia membro da equipe com covid. A comissão aprovou a transferência para dia 09
132
perspectiva. As observações eram somente essas e que a conselheira Sandra sana a grande questão
55 (nove) de fevereiro. Quanto aos dirigentes de entidade foram 08 (oito) eleitores, sendo um voto nulo.
133
de como seria inscrito e sugere que se faça no ano que vem novamente anexar no PMAS, ou se
56 Dos trabalhadores governamentais foram 61 (sessenta e um) eleitores, e os não governamentais 43
134
houver entendimento do conselho e da gestão de que seja inserido no PMAS, ele estará na PSB, ou
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quando regularizar os benefícios eventuais e quando isso acontecer realiza essa atualização. A
secretária Thais colocou que se todos estiverem de acordo e não tiver nenhuma objeção, a resolução
será construída ainda na data de hoje com base em todas essas observações que foram feitas, nas
condições, na questão do monitoramento, do orçamento, RH, enfim todas as observações, e
encaminha no grupo da plenária para possível complemento e enviar ainda na data de hoje para
publicação. A Jocemara agradece a disponibilidade do conselho, os ensinamentos, o conselheiro
Adrianis que passou bastante coisa, a conselheira Karina que ajudou também, e colocou que o bem
maior, o objetivo maior é o usuário, seja da assistência ou do município. O presidente agradece a
Jocemara pela participação. Conselheiro Adrianis solicitou que seja regulamentado quantas pessoas
por conselho participarão dessa comissão, porque muitas pessoas, acaba não sendo tão proativo e
sugere uma de cada conselho. A Jocemara questionou sobre o nome do benefício, e foi sugerido que
se use a proposta da conselheira Sandra, Benefício de Isenção Tarifária, ou Benefício
Socioassistencial de Isenção Tarifária. A assistente social Consuelo do MP sugere que seja um nome
mais simples como o que foi sugerido pela Jocemara como Passe Social, ou outro que seja simples,
a fim de não dificultar na hora que o usuário for solicitar. Conselheira Monica sugere que se tenha um
nome técnico e um nome para o público, os conselheiros Adrianis e Sandra acompanha nesse
pensamento. O presidente sugere o nome de Transporte Social e deixa aberto para outras sugestões.
E não havendo nenhuma manifestação contrária considerou aprovado a proposta, ficando apenas a
resolução para ser elaborada. Por fim o conselheiro Adrianis colocou que apesar de muitas vezes
divergirem nos pensamentos, não racha naquilo que é mais essencial, o conselho deve garantir
direitos e acesso o direito, construímos pontes. A conselheira Monica informa que o CMDCA está
fazendo chamamento para eleição da sociedade civil, que o regulamento está na página da prefeitura
e chama todos que trabalham com crianças e adolescentes em entidades profissionais da área para
que sejam participantes da próxima gestão do conselho e que se for possível estejam divulgando essa
informação. Esgotados os assuntos da pauta, o presidente Armando Madalosso Vieira encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida pela agente administrativa
Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo, após
aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Thais do Prado Dias Verillo_____________________________________________________
CPF: 042.454.089-44
Lucília do Rocio Lopes de Andrade _______________________________________________
CPF: 741.811.819-87
Monica Mongruel _____________________________________________________________
CPF: 787.741.959-72
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Karina Teresinha Muehlbauer ___________________________________________________
CPF:039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha__________________________________________________
CPF: 319.665.009-04
Deborah Maria Diretrich Lechiu __________________________________________________
CPF: 038.563.399-81
Beatriz de Souza_____________________________________________________________
CPF: 587.082.009-04
Laerte Bittencourt Filho ________________________________________________________
CPF: 442.362.639-04
Camila Gomes de Barros ______________________________________________________
CPF: 087.935.699-55
Adrianis Galdino da Silva Junior _________________________________________________
CPF: 026.899.729-21
Valquíria Verwiebe ____________________________________________________________
CPF: 024.349.949-38
Ana Paula Almeida Rocha Ohata __________________________________________________
CPF: 006.813.599-86
Armando Madalosso Vieira ______________________________________________________
CPF: 039.123.969-49
Beatriz Martins Ciriaco de Francisco ______________________________________________
CPF: 003.910.809-03
Silmara Raquel Chagas de Freitas ________________________________________________
CPF: 024.739.409-24
Cleuci Mara Barbosa Martins _____________________________________________________
CPF: 004.194.489-50
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ATA 354 – 18/02/2022
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, às quatorze horas, realizou-se a reunião
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, em sua sede na Rua Joaquim
Nabuco nº 59 e virtualmente através do aplicativo Google Meet e presencialmente na sala do CMAS,
sob a convocação de seu presidente Armando Madalosso Vieira. Fizeram-se presentes os seguintes
conselheiros governamentais titulares: Lucília do Rocio Lopes Andrade, Tatyana Denise Belo e
Karina Muehlbauer (Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa/FASPG); Leni Aparecida Viana
da Rocha (Secretaria Municipal de Educação); Deborah Maria Diretrich Lechiu (Secretaria Municipal
de Cidadania e Segurança Pública). Os conselheiros não governamentais titulares: Camila
Gomes de Barros, Adrianis Galdino da Silva Junior e Valquíria Verwiebe (Profissionais da Área de
Assistência Social); Armando Madalosso Vieira (Entidades de Proteção Social Básica); Cleuci Mara
Barbosa Martins (Usuários da Assistência Social). Os conselheiros governamentais suplentes:
Sandra Regina Wichert Cisco e Monica Mongruel (Fundação de Assistência Social de Ponta
Grossa/FASPG). Os conselheiros não governamentais suplentes: Ana Paula Rocha, Ana Paula
Rocha Almeida Ohata (Profissionais da Área de Assistência Social). O conselheiro não
governamental suplente no exercício da titularidade: Laerte Bittencourt Filho (Proteção Social de
Média Complexidade). Justificaram a ausência os conselheiros: Lígia Cristina Souza França, Beatriz
de Souza e Silmara Raquel Chagas de Freitas Estive presente a seguinte convidada: Consuelo
Szczerepa Lopes (Ministério Público). A secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo e agente
administrativa Maria Aparecida da Silva. A plenária contou com a seguinte pauta: 1- Apreciação e
aprovação da pauta; 2- Aprovação da ata nº 352; 3- Informes: - SEI10657/2022: FASPG abriu SEI
para criação Comissão de Monitoramento referente ao Benefício de Transporte Social; - Enviado por
e-mail a avaliação do Plano de Metas de Governo do ano de 2021; 4- Relato da Comissão de
Acompanhamento do SUAS: 4.1 - Resposta Ofício Ministério Público quanto ao déficit de RH da
FASPG (proposta de resolução); 4.2 - Análise de regularização de Prestação de Contas do exercício
2019, documento emitido pelo Ministério da Cidadania; 4.3 - Solicitação de informações quanto as
atribuições da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social; 4.4 - Análise Plano de
Atividades da LBV; 5- Relato da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal: 5.1 - Análise
do Demonstrativo Sintético-financeiro referente aos recursos federais, exercício 2020. Necessidade
de publicar resolução, prazo final da gestão dia 23/02; 5.2 - Apresentação do Balancete despesa fonte
1000 (recursos livres); 5.3 - Análise da proposta de mudança de sala do Conselho; 5.4 - Análise da
reprogramação dos recursos federais e estaduais do DPSE; 5.5 - Análise do novo Plano de Trabalho
apresentado pela ADFPG referente a emenda parlamentar. O presidente Sr. Armando iniciou a
reunião cumprimentando a todos e colocando a pauta para apreciação e aprovação. A conselheira
Lucília solicitou uma inclusão de pauta a fim de informar sobre a eleição da Mesa de Negociação, foi
inserido nos informes. Não havendo mais nenhuma inclusão, foi aprovada a pauta. O presidente

(quarenta e três) eleitores. O resultado da eleição foi publicado no Diário Oficial de ontem e a Mesa
de Negociação ficou constituída da seguinte maneira: Dirigentes de Entidade – 1º titular – Nair Serrato,
da APAM, 2º titular – João Montes, da Associação Melhor Viver. Trabalhadores Governamentais – 1º
titular – Lucas Sargentim, do CRAS e 2º titular Viviane Orlowski, da Divisão de Gestão de Benefícios.
Trabalhadores não governamentais – 1º titular – Marcelo Bleme, da Associação Cavanis e 2º titular Priscila Pinheiro, da Casa do Piá. Próximo item da pauta é o 4- Relato da Comissão de
Acompanhamento do SUAS: 4.1 - Resposta Ofício Ministério Público quanto ao déficit de RH da
FASPG (proposta de resolução). O conselheiro Adrianis informou que o conselho obteve a resposta
do ofício do Ministério Público referente ao déficit de RH da FASPG, complementou dizendo que faz
algum tempo que o MP vem questionando, e que na comissão foram discutidos alguns pontos
importantes. Primeiramente que não é preciso dizer mais nada porque é público e notório o RH
insuficiente para o atendimento da política de assistência no município. O rebatimento disse é a
população tendo que esperar atendimento como é o caso hoje do Cadúnico que tem uma grande
demanda reprimida. O segundo aspecto foi que a gestão apresentou uma resposta trazendo
terceirização em algumas ações que de fato não reduzem o problema central do RH referente aos
serviços socioassistenciais, como por exemplo: assistentes sociais, psicólogos e serviços de
referência para os equipamentos de CRAS, CREAS, Centro Pop e a própria gestão do SUAS. Primeira
resposta da gestão do trabalho do SUAS foi objetiva, é para decidir essa situação. O segundo
indicativo é para que o conselho emita uma recomendação através de resolução apontando a
urgência necessária de concurso público. Inclusive foi instituída uma comissão no ano passado, mas
o concurso público não foi homologado pelo executivo municipal, visto que a FASPG não tem
autonomia administrativa para fazê-lo, deveria ter por se tratar de uma fundação. A sugestão é que
se responda o Ministério Público a partir dos dados que foram enviados. Ficando o alerta que se a
situação continuar deste modo estaremos a caminho do fechamento de equipamento por falta de RH.
Os trabalhadores do SUAS, presentes nos equipamentos estão exaustos, cansados e doentes, digase o mesmo do tanto de pessoas que ainda devem deixar o serviço por aposentadoria ou outros
motivos, lembrando que há uma lei que impede os aposentados de continuarem depois no exercício
da sua função dentro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Assim sendo a comissão apresenta
ao conselho uma resolução indicando recomendação de concurso público ao gestor público, a
senhora prefeita Elizabeth e a senhora Presidente da FASPG Vinya. Foi apresentada a resolução, os
conselheiros fizeram alguns apontamentos e alterações no texto da mesma, a qual será enviada para
aprovação dos conselheiros e posterior encaminhamento para publicação no Diário Oficial. Os
conselheiros teceram mais alguns comentários se referindo a necessidade urgente da realização de
concurso, pois se não acontecer isso pode gerar consequências gravíssimas para os âmbitos da
Assistência Social no município, visto que aumentou muito o número da população e em decorrência
disso os atendimentos e com o advento da pandemia isso se agravou ainda mais. Conselheiro
Adrianis sugeriu que a Mesa Diretiva do conselho agende uma reunião com a prefeita e entregue
pessoalmente a resolução em suas mãos, e estabeleça um diálogo com a mesma. Os conselheiros
sugeriram ainda que seja elaborado um ofício para ser entregue junto com a resolução, com
explicações mais detalhadas, contendo dados do impacto financeiro no que tange a recursos
estaduais e federais, eminente necessidade de fechamento de serviços e até mesmo perca da gestão
plena da assistência social. O conselheiro Adrianis colocou um alinhamento quanto ao último SEI,
onde todas essas informações foram dadas a gestão do executivo, informando todo o risco que se
corre, inclusive sobre as sanções que o município pode sofrer. O município tem 47 milhões alocados
na assistência social hoje. Toda a Alta Complexidade funciona com dinheiro federal e estadual, o
recurso municipal é apenas para manutenção das entidades. Órgãos que deveriam estar na secretaria
de abastecimento estão na FASPG como o Restaurante Popular e a UPA que não são e nem
deveriam estar no nosso orçamento. Insiste que a conversa com a prefeita deve ser pessoalmente, e
que a prefeita não demonstrou nenhuma boa vontade com a política de assistência desde que entrou
e criou uma secretaria que não se pode dizer nem análoga a secretaria de assistência, um monte de
cargos e funções desnecessários e benefícios fora da política de assistência o qual nossos usuários
estão esperando que nós organizássemos a tempo, como é o cartão de R$ 150,00 do Mercado da
Família. Na conversa que aconteceu com a presidente da FASPG foi feito o questionamento sobre
qual a importância que a política de assistência tem para o executivo municipal? Não tem efetivo, as
reformas de equipamentos, o financiamento com recurso federal ou estadual, compra de
equipamentos, terceirização de pessoal com recurso federal, nós precisamos entender o que ela quer
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e como entende a política de assistência social. Entende que o ofício é importante, mas que é
necessário ter uma conversa com o executivo municipal, senão as coisas vão se precarizando ano a
ano e vai chegar um momento que não vai mais ter o que fazer. O encaminhamento dado pelo
conselho foi de agendar uma audiência com a prefeita e a Mesa Diretiva, com objetivo de entregar
em mãos esse documento e aproveitar a oportunidade para conversar e abordar essas questões com
a prefeita. O presidente colocou para votação a Resolução/CMAS/nº 02 /2022 foi aprovada, com a
ressalva de ajustar o texto. O próximo assunto da pauta é 4.2 - Análise de regularização de Prestação
de Contas do exercício 2019, documento emitido pelo Ministério da Cidadania, a secretária executiva
Thais, informou que é um documento referente ao Acessuas e BPC na Escola, enviado todo ano para
a prefeita e para o conselho. O conselheiro Adrianis alertou que em 2018 o conselho respondeu a
esse mesmo ofício do MDS, o qual solicita informações quanto as aprovações do conselho, isso
acontece devida a muitas aprovações em ressalva. A situação não é ilícita, mas a cada tempo o
Tribunal de Contas da União faz uma amostragem sobre os recursos passados pelo então Ministério
do Combate à Fome, e realiza auditoria, e essa foi a vez do município de Ponta Grossa. O parecer
da comissão foi que se responda o ofício em conformidade com o SEI que deu origem a demanda,
visto que a prefeita responde esse ofício também pela Procuradoria Geral do Município. O presidente
colocou para votação, não havendo nenhuma manifestação contrária foi aprovado o encaminhamento
da comissão. O item seguinte da pauta é o 4.3 - Solicitação de informações quanto as atribuições da
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social. O conselheiro Adrianis iniciou dizendo que
a comissão achou por bem solicitar informações quanto as atribuições da qual a Secretaria Municipal
da Família e Desenvolvimento Social, no âmbito de suas atribuições, funções, cronograma, plano de
ação para que não haja paralelismo com as atividades que estão organizadas e tipificadas. A
comissão propôs o envio de ofício e requer aprovação. A conselheira Sandra lembrou aos
conselheiros que houve alteração na lei de criação que implantou o SUAS no município de Ponta
Grossa, e que a Secretaria não faz mais parte do SUAS. Na lei anterior, o SUAS de Ponta Grossa era
constituído pela Secretaria de Políticas Públicas Sociais, FASPG e Conselho Municipal de Assistência
Social e na legislação de hoje com a alteração que teve o SUAS Ponta Grossa é constituído pela
FASPG, Conselho e pelas Entidades de Assistência. O conselheiro Adrianis sugeriu que constasse
no ofício a lei atual indicando que não há nenhum tipo de ligação, nem administrativa nem financeira
com a atual secretaria. Após alguns apontamentos dos conselheiros, ficou acordado que será enviado
o ofício e após a resposta da secretaria poderá ser enviado pelo conselho documento com orientações
quanto a centralidade da gestão única de assistência social no município de Ponta Grossa, que neste
momento está alocada na FASPG. A conselheira Tatyana aconselhou que seja colocado um prazo
de resposta, ficou estipulado 15 dias após a data de recebimento. O presidente colocou para votação,
não havendo nenhuma manifestação contrária foi aprovado o encaminhamento da comissão. Próximo
item da pauta é o 4.4 - Análise Plano de Atividades da LBV, o encaminhamento dado pela comissão
foi de que por se tratar de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes, e a proposta da entidade é que o conselho avalie se essas atividades estão em
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Grossa, e que a Secretaria não faz mais parte do SUAS. Na lei anterior, o SUAS de Ponta Grossa era
constituído pela Secretaria de Políticas Públicas Sociais, FASPG e Conselho Municipal de Assistência
Social e na legislação de hoje com a alteração que teve o SUAS Ponta Grossa é constituído pela
FASPG, Conselho e pelas Entidades de Assistência. O conselheiro Adrianis sugeriu que constasse
no ofício a lei atual indicando que não há nenhum tipo de ligação, nem administrativa nem financeira
com a atual secretaria. Após alguns apontamentos dos conselheiros, ficou acordado que será enviado
ATOS
DO MUNICÍPIO
PONTA
GROSSA
EDIÇÃO
Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022
o ofício e após
a resposta
da secretariaDE
poderá
ser enviado
pelo conselho documento com
orientações
quanto a centralidade da gestão única de assistência social no município de Ponta Grossa, que neste
momento está alocada na FASPG. A conselheira Tatyana aconselhou que seja colocado um prazo
de resposta, ficou estipulado 15 dias após a data de recebimento. O presidente colocou para votação,
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não havendo nenhuma manifestação contrária foi aprovado o encaminhamento da comissão. Próximo
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item da pauta é o 4.4 - Análise Plano de Atividades da LBV, o encaminhamento dado pela comissão
Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e
foi de que por se tratar de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes, e a proposta da entidade é que o conselho avalie se essas atividades estão em
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de
conformidade com as normativas, sugeriu-se que seja encaminhado para a Divisão de Serviços da
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada
Proteção Social Básica que tem função de acompanhar e orientar os trabalhadores do serviço de
através de processo judicial de Execução Fiscal.
convivência e fortalecimento de vínculos. O item seguinte da pauta é o 5 - Relato da Comissão de
Procuradoria Geral do Município, em 01 de abril de 2022.
Acompanhamento do Fundo Municipal: 5.1 - Análise do Demonstrativo Sintético-financeiro referente
SAULO FAVORETTO
aos recursos federais, exercício 2020. A conselheira Karina, coordenadora da Comissão do FMAS,
iniciou lembrando que o conselho vem acompanhando, é um documento mais sintético e demonstra
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
todos os recursos por nível de proteção, os IGD’s e os recursos que vieram em virtude do Covid. A
N. do Contribuinte
Nome
PROTOCOLO
comissão pode observar que as execuções estão com um nível alto e de forma geral, na comparação
197627
C. FINCK & CIA LTDA
SEI48942/2019
com outros demonstrativos foi observada a evolução por parte da FASPG em relação a execução dos
385750
MARIA DE SOUSA PEREIRA
1686709/2020
recursos, e deliberou pela aprovação do documento. Foi realizada a leitura das resoluções e a
conselheira Karina realizou algumas explicações. O presidente colocou para votação, não havendo
439452
GERALDO EMIDIO DE ABRANTES
1681114/2020
manifestações contrárias foram aprovadas as seguintes resoluções: Resolução/CMAS/nº 03/2022
87546
JOSE CARLOS PADILHA
653/2021
(Demonstrativo Sintético Serviços/Programas); Resolução/CMAS/nº 04/2022 (Demonstrativo
121682
MARCOS LOPATIUK NETO
430403/2020
Sintético PBF) e Resolução/CMAS/nº 05/2022 (Demonstrativo Sintético IGD – SUAS). Próximo item
227922
ECB ENGENHARIA CIVIL LTDA
5772/2021
da pauta é o 5.2 - Apresentação do Balancete despesa fonte 1000 (recursos livres), informado que a
Fundação encaminhou para a comissão, uma das coisas que foi solicitado na comissão do fundo é
221349
ECB ENGENHARIA CIVIL LTDA
5772/2021
em relação a folha de pagamento, que esse recurso não está vinculado ao fundo, e vai ser solicitado
114595
ERLEI CESAR BORATTO
5772/2021
ao setor que realiza o envio desse balancete também. O conselheiro Adrianis esclareceu que mais

173735

LUCIANO ALFREDO SIMIONATO

5772/2021
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do que saber sobre a folha de pagamento, o objetivo principal é saber quanto custa a FASPG para o
município, quanto é investido na estrutura da FASPG. Por exemplo no ano passado, quando o
conselho aprovou um recurso da PSE para compra de cesta básica, no mês de agosto, foi solicitado
o valor que o município gastou com benefício eventual do seu recurso, não do federal, nem do repasse
emergencial estadual. O conselho precisa saber quanto custa essa estrutura no geral. O presidente
senhor Armando colocou que as atividades “meio”, consomem mais que as atividades “fins”, por isso
a importância de ter conhecimento sobre o orçamento na FASPG, e maior clareza de todos os custos.
A conselheira Tatyana pontuou que no balancete encaminhado está separado por ações, dentro do
orçamento, e cada ação tem demonstrado o valor empenhado, suplementado e o valor gasto, ali tem
todas as ações que nas próximas reuniões da comissão podem ser explicadas qual que se refere
cada ação, para que os conselheiros tenham maior clareza dos balancetes apresentados. Próximo
item da pauta é o 5.3 - Análise da proposta de mudança de sala do Conselho, a coordenadora da
comissão informou que a gestão enviou via SEI uma proposição de reforma de uma ala da FASPG
para ser o novo local de sede do conselho. Na proposição estava a utilização de fonte livre, que é
vinculado no orçamento a uma ação para financiamento e cofinanciamento de ações do conselho e
parte do IGD do Bolsa Família, que é repassado desses pisos para ações do conselho. A comissão
não acatou a utilização dessas verbas para esta finalidade, por entender que não é premissa deste
conselho fazer reforma e principalmente foi ratificado pelos conselheiros presentes da comissão, que
não se pode utilizar uma verba que tem uma função de gestão e manutenção do conselho, para um
fim diferente disso. Posto isso a comissão entendeu que não há possibilidade desta utilização, e foi
citado que posteriormente se a fundação for fazer a reforma por conta própria e quiser que o conselho
aprecie a possibilidade de mudança para este novo local, poderá ser avaliado pelo conselho. O
próximo item da pauta seria a análise da reprogramação dos recursos federais e estaduais do DPSE,
contudo a conselheira Karina explicou que chegou com o prazo muito escasso foi acordado de não
passar nessa plenária, porque existe a necessidade de se fazer uma apreciação mais minuciosa.
Após algumas argumentações dos conselheiros ficou acertado que as diretoras de departamento
devem enviar o quanto antes a documentação de reprogramação dos recursos, para que seja
trabalhado nessa documentação e posteriormente agendado uma plenária extraordinária para
aprovação. O último item da pauta foi sobre a análise do novo Plano de Trabalho apresentado pela
ADFPG referente a emenda parlamentar. Foi realizada a reunião de comissão, e em análise ficou
compreendido que se deveria chamar a ADFPG para uma reunião, pois existiam algumas dúvidas
com relação a aplicação do recurso, a comissão fez alguns apontamentos de extrema importância
esclarecer e realizar orientações. Tal reunião já aconteceu e a comissão solicitou que eles
reapresentem uma proposta para o conselho, uma vez que a entidade queria executar todo o valor
de R$ 75.000,00 provenientes de Emenda Parlamentar na compra de carnes, porém a comissão
entendeu que pensando na qualificação da oferta do serviço em Centro Dia, visto que não foram
pactuadas novas metas em relação a esse cofinanciamento, são metas já estabelecidas com o
município, foi orientado que a entidade realize uma readequação no plano não apenas compra carnes,
mas sim aquisição de gêneros alimentícios em geral. Conselheiro Adrianis informou que ficou
conciliado com a entidade que será emitido um Ad Referendum assim que chegar à documentação e
fosse dado o aval da comissão e solicitou autorização ao pleno para que seja feito o Ad Referendum,
porque esse documento já tramitou por três vezes. O presidente senhor Armando perguntou se algum
conselheiro tem algum questionamento e em não havendo nenhuma manifestação, foi considerado
como aprovado o encaminhamento da comissão e a resolução será emitida Ad Referendum do
conselho. Esgotados os assuntos da pauta, o presidente Armando Madalosso Vieira encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos. Esta ata foi transcrita e redigida pela agente administrativa
Maria Aparecida da Silva, e revista pela secretária executiva Thais do Prado Dias Verillo, após
aprovada segue assinada pelos conselheiros presentes.
Thais do Prado Dias Verillo_____________________________________________________
CPF: 042.454.089-44
Lucília do Rocio Lopes de Andrade _______________________________________________
CPF: 741.811.819-87
Sandra Regina Wichert Cisco ___________________________________________________
CPF: 726.394.589-49
Tatyana Denise Belo __________________________________________________________
CPF: 052.293.819-14
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EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL,
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
Procuradoria Geral do Município, em 01 de abril de 2022.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. DO CONTRIBUINTE
NOME
PROCESSO
36647
MARCIO PINHEIRO DANTAS MOTTA
5772/2021

FMSPG

01/04/2022 22:23

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
SSEI/PMPG
AÚD
E
- 2109162 - Ofício Padrão - FMS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PUBLICIZAÇÃO
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (29/03/2022), às treze horas e quinze minutos (13h15), reuniram-se no gabinete
do Procurador Geral do Município, os membros titulares da Comissão Municipal de Publicização, outorgada pela Portaria nº 21.406/2022. Após
análise documental, considerando os decretos municipais nº19.497 de 06/10/2021 alterado pelo decreto nº19.970 de 18/02/2022, assim como, o
Edital de Chamamento Público para Qualificação de Organização Social de Saúde (OSS); esta Comissão torna público e DEFERE do pedido de
qualificação como Organização Social de Saúde no âmbito do Município de Ponta Grossa-PR:
- Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde
- Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSAUDE)
- Instituto de Apoio à Gestão Pública (IAG)
- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH)
- Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (IDEAS)
- Associação Brasileira de Educação e Saúde (ABRADES)
- Instituto Nacional de Ciências e Saúde (INCS)
Do mesmo modo, a Comissão Municipal de Publicização INDEFERE do pedido de Qualificação como Organização Social de Saúde no âmbito do
Município de Ponta Grossa-PR:
Beneficência Hospitalar de Cesário Lange, conforme apontamentos:
Declaração de Inexistência de Impedimento para participação no procedimento, nos moldes do ANEXO I, Modelo II.
Declaração de atendimento ao artigo 7, inciso XXXIII da Constituição Federal, nos moldes do ANEXO I, Modelo III.
Cópia do último balanço patrimonial e demonstrativos do resultado financeiro do ano interior.
Cópia de regulamento próprio, aprovado por maioria de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho de Administração, contendo
procedimento para contratação de obras e serviços, compras e alienação e seleção de pessoal, atendendo aos princípios constitucionais da
Administração Pública, bem como plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Organização Social Beneficente de Assistência à Saúde e Educação – Organização Mãos Amigas, conforme apontamentos:
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
USC Saúde, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Cópia do último balanço patrimonial e demonstrativo do resultado financeiro do ano anterior.
Certidões de regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal, inclusive a negativa de débito previdenciário.
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
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Monica Mongruel _____________________________________________________________
CPF: 787.741.959-72
Karina Teresinha Muehlbauer ___________________________________________________
CPF:039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha__________________________________________________
CPF: 319.665.009-04
Deborah Maria Diretrich Lechiu __________________________________________________
CPF: 038.563.399-81
Laerte Bittencourt Filho ________________________________________________________
CPF: 442.362.639-04
Camila Gomes de Barros ______________________________________________________
CPF: 087.935.699-55
Adrianis Galdino da Silva Junior _________________________________________________
CPF: 026.899.729-21
Valquíria Verwiebe ____________________________________________________________
CPF: 024.349.949-38
Ana Paula Rocha ______________________________________________________________
CPF: 068.801.369-40
Ana Paula Almeida Rocha Ohata __________________________________________________
CPF: 006.813.599-86
Armando Madalosso Vieira ______________________________________________________
CPF: 039.123.969-49
Cleuci Mara Barbosa Martins _____________________________________________________
CPF: 004.194.489-50

______________________________________________________________________________

Instituto Maxx Saúde, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Cópia de regulamento próprio, aprovado por maioria de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho de Administração, contendo
procedimento para contratação de obras e serviços, compras e alienação e seleção de pessoal, atendendo aos princípios constitucionais da
Administração Pública, bem como plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, conforme apontamentos:
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, conforme apontamentos:
Ter a entidade, como órgão de deliberação e de direção superior, um Conselho de Administração e, como órgão de direção, uma Diretoria,
sendo assegurado ao órgão de deliberação e de direção superior atribuições normativas e de controle básico, previstas neste Decreto.
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Cópia de regulamento próprio, aprovado por maioria de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho de Administração, contendo
procedimento para contratação de obras e serviços, compras e alienação e seleção de pessoal, atendendo aos princípios constitucionais da
Administração Pública, bem como plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
Comprovação de atuação anterior na área de gestão em serviços de saúde por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes, que comprovem a experiência prévia na realização,
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operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos e para o cumprimento das metas estabelecidas, conforme definido em edital
de chamamento para qualificação.
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB, conforme apontamentos:
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Instituição Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAÚDE, conforme apontamentos:
Falta de comprovação de regularidade, a associação tem apenas dois membros o que, em princípio, parece não atender os requisitos de
diretoria, conselho fiscal e conselho de administração. Além disso, existem ações de improbidade administrativas sem informações sobre a
conclusão destas.
Instituto Vida e Saúde – INVISA, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Cópia do estatuto social atualizado e devidamente registrado.
Hospital Mahatma Gandhi, conforme apontamentos:
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Fernando Zacarias, conforme apontamentos:
Não atende aos requisitos de uma Organização Social.
Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Instituto de Pesquisa e Apoio à Gestão Pública – IPAGESP, conforme apontamentos:

diretoria, conselho fiscal e conselho de administração. Além disso, existem ações de improbidade administrativas sem informações sobre a
conclusão destas.
Instituto Vida e Saúde – INVISA, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Cópia do estatuto social atualizado e devidamente registrado.
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Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Fernando Zacarias, conforme apontamentos:
Não atende aos requisitos de uma Organização Social.
Instituto Saúde e Cidadania – ISAC, conforme apontamentos:
iv. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representante do Poder Público, de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral.
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Comprovar o registro do seu ato constitutivo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial do Município de Ponta
Grossa, do Contrato de Gestão na íntegra, dos relatórios financeiros anuais e do relatório anual de execução do Contrato de Gestão.
Instituto de Pesquisa e Apoio à Gestão Pública – IPAGESP, conforme apontamentos:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Economia (CNPJ).
Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de cada um deles.
Certidões de regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal, inclusive a negativa de débito previdenciário.
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.
Cópia da ata de constituição da entidade, devidamente registrada.
Missão Sal da Terra, conforme apontamentos:
Cópia de regulamento próprio, aprovado por maioria de, no mínimo, 2/3 dos membros do Conselho de Administração, contendo
procedimento para contratação de obras e serviços, compras e alienação e seleção de pessoal, atendendo aos princípios constitucionais da
Administração Pública, bem como plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
O Presidente da Comissão encerra a reunião ressaltando que as Organizações Sociais podem solicitar Pedido de Reconsideração conforme
Edital de Chamamento Público para Qualificação de Organização Social de Saúde - OSS nº 01/2022 no Âmbito do Município de Ponta Grossa PR. Não havendo mais nada a se tratar, eu José André Przybytovicz Andrade de Lima, lavrei a presente ATA, que lida e aprovada, vai assinada
por mim, e pelos membros a ela presentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ANDRE PRZYBYTOVICZ ANDRADE DE LIMA, Gerência da Qualidade e Performance, em 01/04/2022,
às 11:31, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por DIONE ISABEL ROCHA STEPHANES, Procurador Municipal, em 01/04/2022, às 11:49, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRA LUISE LOPES, Coordenadora de Projetos, em 01/04/2022, às 12:02, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, Presidente, em 01/04/2022, às 14:49, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda, em 01/04/2022, às 16:02, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral do Município, em 01/04/2022, às 16:43, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA, Secretária, em 01/04/2022, às 18:04, 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 2109162 e o código CRC
45ABDD7C.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 326.725,00 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 413.049,50 (quatrocentos e treze mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 302.172,00 (trezentos e dois mil, cento e setenta e dois reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 4.565,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2022-FMSPG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 3.479,80 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A G KIENEN & CIA LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 2.988,00 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 4.970,00 (quatro mil, novecentos e setenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 92.027,34 (noventa e dois mil e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: Aquisição de Medicamento
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2379113&…
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VALOR:
R$ 234.575,00 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 877,20 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2022-FMSPG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 23.429,27 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 6.828,36 (seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 63.538,85 (sessenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 6.170,00 (seis mil, cento e setenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 352.620,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 389.235,00 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 359.049,85 (trezentos e cinquenta e nove mil e quarenta e nove reais e oitenta
e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI
OBJETO: Aquisição de Medicamento
VALOR: R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 4/2022
______________________________________________________________________________

NONO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE Nº 070/2020-Pregão nº pregão nº 069/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: L’ACQUA LAVANDERIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 070/2020, devidamente registrado e publicado, oriundo da Licitação sob modalidade pregão nº 069/2020, visando
alteração de dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número
SEI 16336/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO: Ficam incluídos no anexo I do instrumento originário
quantitativo diário de enxoval destinado para a UPA SANTANA e ainda estabelecido horário de
15h00 como limite de entrega diária dos enxovais.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.
PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO TOTAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2021Pregão nº 126/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o lote nº 13 item 1 do instrumento originário.
Lote Item Quant. Unidade
Descrição
Marca/Espec.
Valor Unit. R$
Doxazosina, mesilato
13
1
71710
CMP
EMS
R$ 0,0870
2 mg. Comprimidos.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO 048/2021- PREGÃO N° 67/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula quinta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número:
24.001.10.122.0899.8.865.3.3.90.92.30.00
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE Nº
011/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MAT- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME
PAGAMENTO:
Onde lê-se:
8.1 Pela prestação dos serviços a Contratante pagará à Contratada de forma mensal, o valor
correspondente ao número de exames realizados.
Leia-se:
8.1 Pela prestação dos serviços a Contratante pagará à Contratada de forma mensal, o valor
correspondente a parcela fixa mensal do contrato.
8.3, subitem b.
Onde lê-se:
b) Relatório dos exames realizados por pacientes no período de competência, com indicação de
quantidade total dos exames realizados, de modo que somente serão pagos os exames efetivamente realizados.
Leia-se:
b) Relatório dos exames realizados por pacientes no período de competência, com indicação de
quantidade total dos exames realizados.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes
ao ato.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 006/2022- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
COLABORADORA:ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do termo de colaboração n° 006/2022,
que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ 65.835,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais) de
acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Aplicação 3241/1.
3.2 - Tal repasse estará sujeito a alterações complementares, respeitando a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Plano de Aplicação dos
Recursos.
3.3 – A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE transferirá, para execução do presente termo de
colaboração, recursos no valor de 65.835,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco
reais), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária: 24.001.103050062.2.293/31.50.4
3.30.00/33.50.43.30.00
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes
ao ato.
______________________________________________________________________________

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

EDITAL 18/2022
CONVOCAÇÃO DE PESSOAL
APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021, PARA A CONTRATAÇÃO DE
AGENTE ADMINISTRATIVO, POR TEMPO DETERMINADO, CONFORME EDITAL 008/2021 –
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL.
A Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência dos Campos
Gerais - CIMSAMU, no uso das atribuições legais conferidas pelo ESTATUTO, bem como a RESOLUÇÃO
06/2021 e ATO 06/202 resolve:

CONTRATO N° 16/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GIBBS TRANSPORTES LTDA - ME
OBJETO: Prestação de serviço de Contratação de empresa especializada no transporte por moto
frete para transportar material biológico com fornecimento de bag específica (pela FMS) materiais/
produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 115.765,20 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 16/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 17/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LEANDRO RAMALHO
OBJETO: Prestação de serviço de Contratação de empresa especializada no transporte por moto
frete para transportar material biológico com fornecimento de bag específica (pela FMS), materiais/
produtos/ documentos diversos de interesse da Administração junto a outras unidades administrativas a ela relacionada para a Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 55.760,40 (cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quarenta centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 16/2022

CONVOCAR
O Candidato (a) abaixo relacionado aprovado no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº
01/2021, conforme publicação de resultado final homologado através do Edital 008/2021, para
comparecer na sede administrativa do CIMSAMU, localizada na Rua Jacinto Lozza, 81 – Estrela, Ponta
Grossa/PR, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do presente, para contratação
imediata de 01 (um) Agente Administrativo.
季
季
Classificação

Nome

8

ANA CLAUDIA DE F.B.ALVES

Cargo
ADMINISTRATIVO

Pontos
80

季
季

Caso o candidato (a) não compareça no dia estipulado, será caracterizado desistência da vaga,
perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Processo Seletivo Simplificado
– PSS.

Ponta Grossa, 31 de março de 2022.

Elizabeth Silveira Schmidt
Presidente do Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência dos Campos
Gerais - CIMSAMU
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Agência de Inovação e Desenvolvimento

Saldo de Registro de Preço por Ata

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 1/2022

Ata:334/2021
Pregão 82/2021
Proc. 34060/2021
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 18 de abril de 2022,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), Pregão, na forma eletrônica para
Aquisição eventual através de registro de preços de serviços de comunicação e aquisição de
30.759.356/0001-74
CNPJ/CPF
material gráfico, para suprir as necessidades administrativas da Agência de Inovação e DesenLote Item
Qtd. Und.
Descrição/MARCA
Valor Unit.
Valor
R$ 52.708,11(cinquenta
eDEdois
setecentos
e oito reais e onze
SACO HAMPER. Em tecido brim 100% algodão sarja 2/1, préencolhido resistente
a lavagem nas medidas 1m x 0,80 ,volvimento.
boca fechada por cadarço.
Cor:Máximo:
azul marinho. Serigrafia
em branco FUNDAÇÃO MUNICIPAL
SAÚDEmil,
DE PONTA
GROSSA.
19
R$ 89,1700
1
150,00 UND
TECIDO NÃO TECIDO ( TNT) 100% polipropileno. Gramatura 40 grama/cm.
Largura 1,40m. Rolo 50 metros. Cores branco; azul claro; verde claro; azul marinho. APRESENTAR AMOSTRA
20
R$ 117,0000
1
500,00 RLO
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no
Ata:335/2021
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeiPregão 82/2021
Proc. 34060/2021
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022
pr.gov.br/ portaldatransparencia.
Cód.
Nome do Fornecedor
Ponta Grossa, 30 de março de 2022
222.604
BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
40.035.561/0001-40
Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa
CNPJ/CPF
Lote Item
Qtd. Und.
Descrição/MARCA
Valor Unit.
TONIA MANSANI
CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA. Confeccionado em tecido pré-encolhido tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. cabamento costura dupla para evitar desfiados. Com ou sem abertura lateral. Variações cores: Verde bandeira; Azul royal; Variações de
Cód.
220.797

3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1

Nome do Fornecedor
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

UND
UND
UND
UND
UND
UND

R$ 22,0000
CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA. Confeccionado em tecido pré-encolhido
tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. acabamento costura dupla para evitar desfiados. Com ou sem abertura lateral. Variações cores: Verde bandeira; Azul royal; Variações d
R$ 30,0000
CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA .Confeccionado em tecido pré-encolhido
tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Com ou sem abertura lateral. Variações cores: Verde bandeira; Azul royal; Variações d
R$ 40,0000
CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA. Confeccionado em tecido pré-encolhido
tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Variações cores: Verde bandeira; Azul royal; Variações de serigrafia: Letra tipo Arial nº
R$ 30,0000
CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA. Confeccionado em tecido pré-encolhido
tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Variações cores: Verde bandeira;
R$ 43,0000
CAMPO CIRÚRGICO SEM FENESTRA. Confeccionado em tecido pré-encolhido
tipo brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente à lavagem industrial, linha hospitalar. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Variações cores: Verde bandeira;
R$ 45,0000

CPS

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

Ata:336/2021
Pregão 82/2021
Proc. 34060/2021
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022
Cód.
208.238
CNPJ/CPF
Lote Item
2
1
11
1
12
1
14
1
16
1
17
1
21
1

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
CNPJ 07.870.661/0001-17
Ponta Grossa - PR

Nome do Fornecedor
COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA

08.574.064/0001-08
Qtd.
200,00
1.000,00
200,00
300,00
1.000,00
200,00
200,00

Und.
RLO
UND
UND
M
UND
UND
UND

Descrição/MARCA
Valor Unit.
CADARÇO DE ALGODÃO SARJADO 90% algodão e 10% poliéster.Largura
mm.
R$14
42,9000
COBERTOR SOLTEIRO. Confeccionado em tecido composto por: 80% poliéster,
15% algodão, 3% poliamida, 2% acrílico, 100% antialérgico, linha hospitalar, resistente a lavagem industrial, pré-encolhido. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Variações cores: Cor azul marinho. Variações
R$ 66,7000
COLCHA EM PIQUET. Confeccionado em tecido composto por: 100% algodão
linha hospitalar, resistente a lavagem industrial, pré-encolhido. Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Gramatura 300 g/m2 Variações cores: Cor branca. Variações de serigrafia: Letra tipo Arial nº 36. Serigrafia em
R$ 89,7000
COURVIM resistente, impermeável, nº 10. Largura 1,40m. Espessura 155 R$
mm.26,9000
LENÇOL DE MACA. Confeccionado em tecido percal, préencolhido,100% R$
algodão
180 fios, linha hospitalar, resistente a lavagem industrial, gramatura 119 g/m². Acabamento costura dupla para evitar desfiados. Cor branca. Variações de serigrafia: Letra tipo Arial nº 36. Serigrafia em verde escuro HOS
35,8000
MANTA SOLTEIRO EM MICROFIBRA. Composição 100% poliéster, tamanho
1,50 x 2,20. Variações cores: Cores: azul marinho, azul royal ou branca. Serigrafia em branco: HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI APRESENTAR AMOSTRA
R$ 44,9000
TRAVESSA PARA LEITO. Confeccionado em tecido pré-encolhido tipo brim
R$ 53,5000

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em R$
ATIVO

CIRCULANTE

2021

2020

12,667,204.95

13,079,482.12

32,580.35

36,873.85

DISPONIBILIDADES
Caixa e equivalentes de caixa (nota 04)
DIREITOS REALIZÁVEIS

32,580.35

36,873.85

12,634,624.60

13,042,608.27

4,432,627.60
(3,285,082.38)
11,411,020.62
1,672.19
6,591.42
20,400.00
47,395.15

4,463,651.40
(3,176,560.99)
11,602,861.66
62,685.92
6,591.42
20,400.00
62,978.86

3,313,190.81

3,741,513.87

3,252,508.75

3,654,963.73

3,242,680.24
9,828.51

3,645,135.22
9,828.51
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FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
CNPJ: 32.370.759/0001-52
PARANA

** Elotech **
01/04/2022

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:337/2021
Pregão 82/2021
Proc. 34060/2021
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022
Cód.
218.117

Nome do Fornecedor
JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME

CNPJ/CPF

14.037.880/0001-85

Lote Item
9
1
10
1
15
1
18
1
22
1

Qtd.
100,00
100,00
300,00
100,00
250,00

Und.
UND
UND
M
M
UND

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Duplicatas a receber (nota 05)
Depósitos judiciais

Descrição/MARCA
Valor Unit.
CAPA DE COLCHÃO. Tamanho 2,00 x 0,90 x 13 cm confeccionado em R$ 58,0000
CAPA PARA TRAVESSEIRO. Tamanho 0,50 x 0,70 x 0,15 m confeccionada
R$em
14,5500
ESPUMA 5 cm de espessura. Densidade 23. Largura 1,90m
R$ 146,0000
NAPA resistente e impermeável nº 06.Cor azul escuro.
R$ 16,0000
TRAVESSEIRO. Revestido com napa impermeável e ilhós para a ventilação.
de 0,50 m na lateral. Variações cores: Cor azul marinho. Tamanho: 0,50 x 0,70 m.
R$ Zíper
23,2800

IMOBILIZADO (nota 06)

Ata:338/2021
Pregão 82/2021
Proc. 34060/2021
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022
Cód.
214.143

Duplicatas a receber (nota 05)
PECLD
Convênio Pref. Municipal de Ponta Grossa
Créditos com funcionários
Impostos a recuperar
Outros valores a receber
Despesas antecipadas

TOTAL DO ATIVO

20.604.417/0001-70

Lote Item
1
1

Qtd. Und.
250,00 UND

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
Descrição/MARCA
Valor Unit.
AVENTAL IMPERMEÁVEL. Tamanho 0,70 x 1,20 m confeccionado em PVC
com impermeabilização numa das faces, 2 pares de tiras para amarrar na parte posterior: pescoço
e cintura.
Cor branca, sem manga.
R$forrado
23,1000
CNPJ
07.870.661/0001-17

Lote Item
13
1

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em R$
PASSIVO

Nome do Fornecedor
SONHOS COLCHOES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

00.967.676/0001-59
Qtd. Und.
94,00 UND

Descrição/MARCA
Valor Unit.
COLCHONETE DE MACA. Revestido com napa impermeável e ilhós para R$
a 95,0000

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações fiscais/tributárias (nota 07)
Obrigações sociais/trabalhistas (nota 08)
Parcelamentos fiscais (nota 09)
Provisão de férias
NÃO CIRCULANTE
Contratos de obras a executar
Contingências trabalhistas (nota 10)
Parcelamentos fiscais (nota 09)

Pág: 2/2

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
Retificação de Publicação –EXTRATO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA
GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA
GROSSA E ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER. Na publicação do Diário Oficial do
Município na data de 17 de Março de 2022, retifica-se as seguintes informações:
Onde se lê:
Alteração quadro 9. Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano de Aplicação 3274/2.
Leia-se:
Alteração quadro 9. Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano de Aplicação 3274/3.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente publicadas, permanecendo
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

- CPS

Ponta Grossa - PR

Ata:339/2021
Pregão 82/2021
Proc. 34060/2021
26/07/2021
Data do
Validade da Ata: 28 de setembro de 2021 até 28 de setembro de 2022

CNPJ/CPF

86,550.14
16,820,995.99

Nome do Fornecedor
RP COMERCIAL LTDA ME

CNPJ/CPF

Cód.
21.983

60,682.06
15,980,395.76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (nota 11)
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
(-) Ações em tesouraria
TOTAL DO PASSIVO

2021

2020

1,369,086.77

718,177.53

514,908.13
51,704.79
139,817.35
309,296.70
353,359.80

800.00
22,527.24
87,229.35
375,156.70
232,464.24

8,058,751.74

9,345,406.99

6,265,914.95
596,560.81
1,196,275.98

7,396,798.54
487,972.41
1,460,636.04

6,552,557.25

6,757,411.47

62,025,100.00
4,000.00
(55,476,482.75)
(60.00)

56,790,100.00
4,000.00
(50,036,618.53)
(70.00)

15,980,395.76

16,820,995.99
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COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
CNPJ 07.870.661/0001-17

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Em R$
2021
RECEITA BRUTA
Serviços executados (nota 12)

2020

4,529,135.61

1,458,397.18

4,529,135.61

1,458,397.18

DEDUÇÃO DAS RECEITAS

(562,649.93)

RECEITA LÍQUIDA

818,665.17

CUSTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (nota 13)

(6,888,398.51)

(3,654,209.20)

PREJUÍZO BRUTO

(2,921,912.83)

(2,835,544.03)

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

(2,517,951.39)

(1,952,275.11)

(3,058,342.61)
(138,821.78)
750,912.30
(71,699.30)

(2,923,669.77)
(157,339.17)
780,811.82
347,922.01

RESULTADO OPERACIONAL

(5,439,864.22)

(4,787,819.14)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(5,439,864.22)

(4,787,819.14)

(87.70)

(84.31)

Prejuízo por lote de 1.000 ações

Tem como objetivo social desenvolver, executar e/ou gerenciar
ações, com vistas a atender obras e serviços públicos de:
I – Pavimentação de ruas, construção e reforma de passeios
mediante:
a)
b)

Programa de Pavimentação Particular;
Planos de Pavimentação da Administração direta e
indireta;
c)
Elaboração de projetos técnicos;
d)
Serviços técnicos;
e)
Fabricação de artefatos de concreto necessários
para a execução de obras de pavimentação,
construção de galerias de água pluviais e de meiosfios nas vias públicas municipais.
II – Iluminação pública, mediante:

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
CNPJ 07.870.661/0001-17
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em R$
PERÍODO DE 01/JAN/2020 A 31/DEZ/2021
CAPITAL SOCIAL

CONTAS
ESPECIFICAÇÕES

A
INTEGRALIZAR

SUBSCRITO

SALDOS EM 01/JAN/2020

SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 31/DEZ/2020

SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 31/DEZ/2021

TOTAL

52,050,000.00

(2,509,900.00)

49,540,100.00

6,000,000.00

(6,000,000.00)
7,250,000.00

7,250,000.00

58,050,000.00

(1,259,900.00)

56,790,100.00

6,000,000.00

(6,000,000.00)
5,235,000.00

5,235,000.00

(2,024,900.00)

62,025,100.00

64,050,000.00

RESERVA DE
CAPITAL

4,000.00

4,000.00

4,000.00

AJUSTE DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

a)

LUCROS OU PREJUÍZOS
RESULTADOS
ACUMULADOS

(1,907,604.39)

(1,907,604.39)

(1,907,604.39)

CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS foi criada em 28
de dezembro de 2005, pela Autorização Municipal no 8.418, sob
a forma de Economia Mista, sociedade anônima de capital
fechado, tendo como acionista majoritário a Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, sendo regido pelo Estatuto Social, seus
Regimentos e Regulamentos e em consonância com a legislação
aplicável.

(639,732.01)

3,966,485.68

Despesas gerais e administrativas (nota 14)
Despesas financeiras (nota 15)
Receitas financeiras (nota 16)
Outras receitas/despesas operacionais

NOTA 1.

TOTAL

AÇÕES EM
TESOURARIA

(43,341,195.00)

(45,248,799.39)

(4,787,819.14)

(4,787,819.14)

(48,129,014.14)

(50,036,618.53)

(5,439,864.22)

(5,439,864.22)

(53,568,878.36)

(55,476,482.75)

(70.00)

Serviços de manutenção e ampliação de redes de
iluminação das vias públicas, praças e logradouros;
Controle da eficiência energética dos próprios
públicos;
III – Controle da eficiência da utilização da água e dos serviços
de coleta de esgoto dos próprios públicos;

TOTAL
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

b)

4,295,230.61

7,250,000.00
(4,787,819.14)
(70.00)

10.00

(60.00)

6,757,411.47

IV – Sistema de telecomunicações, mediante controle da
eficiência e uso racional da telefonia e outros serviços
congêneres;

5,235,010.00
(5,439,864.22)
6,552,557.25

V–
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
CNPJ 07.870.661/0001-17

VII – Executar limpeza de terrenos baldios privados.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em R$
2021

2020

(5,439,864.22)
43,548.08
108,588.40
120,895.56

(4,787,819.14)
39,729.88

Prejuízo ajustado

(5,166,832.18)

(4,783,934.68)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

433,478.78
108,521.39
61,013.73
514,108.13
29,177.55
52,588.00
(330,220.06)
191,841.04
(1,130,883.59)
15,583.71

548,231.92
(72,452.74)
31,547.53
(3,199,094.83)
(7,333.89)
(23,522.09)
(520,959.27)
69,861.74
792,419.54
(38,654.88)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(5,221,623.50)

(7,203,891.65)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
. Aquisição de imobilizado/intangível

(17,680.00)

(41,654.00)

(17,680.00)

(41,654.00)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
. Depreciações e amortizações
. Provisão para contingências
. Provisão de férias

Variação
Variação
Variação
Variação
Variação
Variação
Variação
Variação
Variação
Variação

nas contas de duplicatas a receber
na conta PECLD
na conta de créditos de funcionários
na conta de fornecedores
na conta de obrigações fiscais/tributárias
da conta obrigações trabalhistas e sociais
da conta de parcelamentos fiscais
na conta de convênio
na conta de obras a executar
de outras contas ativas e passivas

Caixa líquido das atividades de investimentos

Manutenção de praças e logradouros públicos;

VI – Serviço funerário municipal e outros serviços técnicos do
Poder Executivo;

NOTA 2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às práticas
contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Legislação
societária, contemplando as alterações e atualizações das leis nº
11.638/07 e 11.941/09.

(35,845.42)

Em simetria com os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a empresa adotou as
avaliações e os procedimentos necessários para a apresentação
das demonstrações contábeis em conformidade com as novas
Práticas Contábeis.
Os efeitos inflacionários são reconhecidos através da atualização
monetária dos ativos e passivos, sujeitos à indexação ou
variação cambial, e estão refletidos no resultado do exercício.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS
. Aporte de capital social
. Ações em tesouraria
Caixa líquido das atividades de financiamentos

5,235,000.00
10.00

7,250,000.00

5,235,010.00

7,250,000.00

AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

(4,293.50)

4,454.35

DISPONIBILIDADES:
No Início do Exercício
No Final do Exercício

(4,293.50)
36,873.85
32,580.35

4,454.35
32,419.50
36,873.85

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - Em R$

RECEITAS
Serviços executados
Outras receitas e despesas
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 Custos dos serviços executados
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1+2)
4 RETENÇÕES
4.1 Depreciação e amortização
5 VALOR ADICIONADO LÍQ. PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3+4)
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 Receitas Financeiras
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração de pessoal, benefícios e FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de terceiros
Aluguel
Juros pagos
Prejuízo do exercício

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração
das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) APURAÇÃO DO RESULTADO
As receitas, despesas e provisões são escrituradas dentro do
período em que foram auferidas ou incorridas, estando,
portanto, registradas conforme sua competência.

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
CNPJ 07.870.661/0001-17

1
1.1
1.2
1.3

NOTA 3.

2021

2020

3,876,921.39
4,529,135.61
(543,692.83)
(108,521.39)

1,144,273.67
1,458,397.18
(386,576.25)
72,452.74

(4,714,895.00)
(4,346,395.13)
(368,499.87)

(1,726,507.34)
(1,405,097.28)
(321,410.06)

(837,973.61)

(582,233.67)

(43,548.08)
(43,548.08)

(39,729.88)
(39,729.88)

(881,521.69)

(621,963.55)

750,912.30
750,912.30

780,811.82
780,811.82

(130,609.39)

158,848.27

(130,609.39)
4,120,241.52
956,782.35
232,230.96
93,409.18
138,821.78
(5,439,864.22)

158,848.27
3,862,747.18
848,068.51
235,851.72
78,512.55
157,339.17
(4,787,819.14)

b) ESTOQUE
Registra o custo aplicado em obra em andamento, o qual será
levado a resultado do exercício, proporcionalmente a receita
recebida.

c) IMOBILIZADO/INTANGÍVEL
Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas
estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por
espécie de bens.

d) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
quando aplicáveis, os encargos e as variações monetárias
incorridas.

e) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

EDIÇÃO Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022
Foi constituída com base no regime de competência, observando
as férias transcorridas e ainda não gozadas, num montante
julgado suficiente para cobertura das obrigações com seus
funcionários, apropriadas até a data de encerramento do
balanço.

Cofins a recolher

NOTA 8.

Estas provisões foram calculadas partindo do número de dias de
férias, convertidos para valor em moeda pelo salário atual de
cada funcionário, acrescidas de um terço constitucional e os
respectivos encargos sociais, conforme legislação trabalhista em
vigor.

A Companhia realiza transações comerciais com partes
relacionadas, destacando-se a Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa.

NOTA 9.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição
Bancos conta movimento
Aplicação de liquidez imediata

NOTA 5.

Total

Saldo em
2020
1.430,34
35.443,51
36.873,85

PARCELAMENTOS FISCAIS

NOTA 10.

Saldo em
2020

NOTA 11.

Prazo

receber,

idade

de

NOTA 12.
Saldo em 2021
160,679.05

188,572.62

172,212.66

201,553.58

A vencer 61 a 90 dias

170,904.56

198,698.90

A vencer 91 a 180 dias

498,274.31

571,170.13

902,679.18

955,737.32

2,742,705.14

3,055,393.55

Vencidos de 01 a 30 dias

55,397.42

57,884.54

Vencidos de 31 a 60 dias

46,031.03

51,363.81

Vencidos de 61 a 90 dias

40,755.79

48,190.76

Vencidos de 91 a 180 dias

107,099.22

117,592.08

Vencidos de 181 a 360 dias

167,069.70

189,429.81

Vencidos mais de 360 dias
Total

2,611,499.77

2,473,199.52

7,675,307.84

8,108,786.62

Depreciação acumulada

Saldo em
2021
1.320.307,66
119.799,08
30.636,90
3.900,00
1.315.765,76
2.790.409,40

Saldo em
2020
1.321.120,39
122.733,93
30.831,90
3.900,00
1.315.765,76
2.794.351,98

(2.729.727,34) (2.707.801,84)
Total
60.682,06
86.550,14

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS

Descrição
IRRF folha
IRRF terceiros
ISS a recolher
PIS a recolher

380.755,52

472.136,71

20.823,27

0,00

20.823,27

4.979,22

0,00

4.979,22

192.113,02

815.520,46

1.007.633,48

309.296,70

1.196.275,98

1.505.572,68

CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

CAPITAL SOCIAL

SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição
Venda de Serviço de Pavimentação
Contribuição de Melhoria
Total

NOTA 13.

Matéria prima direta
Convênio PMPG
Mão de obra direta
Outros custos materiais e serviços
Frota – Obras

Saldo em
2021
25.200,70
1.282,79
20.508,97
839,18

Saldo em
2020
21.266,60
968,52
292,12
0,00

Total
NOTA 14.

Saldo em
2021

Saldo em
2020

2.825.321,93
1.703.813,68
4.529.135,61

878.001,65
580.395,53
1.458.397,18

CUSTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição

IMOBILIZADO

Descrição
Máquinas, aparelhos e equipamentos
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Sistemas aplicativos
Veículos
Sub-total

91.381,19

Saldo em 2020

A vencer 31 a 60 dias

A vencer mais de 360 dias

NOTA 7.

por

A vencer 01 a 30 dias

A vencer 181 a 360 dias

NOTA 6.

a

SALDO EM
2021

O capital social autorizado é de R$ 64.050.000,00 (sessenta e
quatro milhões e cinquenta mil reais), sendo subscrito e
integralizado, até o final do exercício de 2021, o valor de R$
62.025.100,00 (sessenta e dois milhões, vinte e cinco mil e cem
reais) pertencentes inteiramente a acionistas domiciliados no
país, sendo 62.025.100 (sessenta e dois milhões, vinte e cinco
mil e cem) ações ordinárias, sem valor nominal.

Duplicatas a receber
7.675.307,84
8.108.786,62
Curto Prazo
4.432.627,60 4.463.651,40
Longo Prazo 3.242.680,24 3.645.135,22

A composição das duplicatas
vencimento, é a seguinte:

NÃO
CIRCULANTE

A Companhia está envolvida em processos de natureza
trabalhista, que estão sendo discutidos nas esferas apropriadas.
A Administração, consubstanciada na opinião de sua assessoria
jurídica interna, constituiu provisão em montante considerado
suficiente para cobrir as perdas potenciais com essas ações em
curso.

O saldo da conta Duplicatas a Receber apresenta a seguinte
composição por vencimento:
Saldo em
2021

CIRCULANTE

Estão representados pelos valores originais acrescidos dos
encargos cabíveis e diminuídas as parcelas quitadas, até a data
do balanço, estando no passivo circulante as parcelas vincendas
durante o exercício de 2022 e no exigível a longo prazo as
parcelas vincendas em exercícios posteriores.

DUPLICATAS A RECEBER

Descrição

Saldo em
2020
87.229,35
0,00
0,00
87.229,35

Obs: Valores corrigidos pela taxa “Selic” acumulada conforme
tabela da Receita Federal do Brasil.

O saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta a
seguinte composição:
Saldo em
2021
8.526,02
24.054,33
32.580,35

Saldo em
2021
106.888,64
32.492,91
435,80
139.817,35

Parcelamento
dívida
tributária 622445308
Parcelamento dívida
tributária 620125772
Parcelamento
dívida
tributária Pis
Parcelamento
dívida
tributária 1073936
Total

A companhia possui ações trabalhistas tramitando em juízo, na
qualidade de requerida, cujos valores e riscos associados foram
determinados mediante a análise dos processos, sendo que para
aqueles classificados como de provável perda, foram
constituídas as provisões respectivas.

0,00
22.527,24

OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS

g) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

NOTA 4.

3.873,15
Total 51.704,79

Descrição
INSS a recolher
FGTS a recolher
Outras obrigações
Total

f) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Saldo em
2021

Saldo em
2020

1.292.793,31
1.895.654,72
2.542.003,38
471.347,06
686.600,04

134.343,03
644.457,62
2.249.111,92
130.217,72
496.078,91

6.888.398,51

3.654.209,20

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Saldo em
2021
1.863.005,96

Saldo em
2020
1.825.236,87

Departamento Comercial

364.240,12

242.016,77

Departamento Engenharia

317.553,01

454.275,05

Ocupação

166.286,60

71.976,82

Departamento Operacional

332.860,65

307.319,65

14.396,27

22.844,61

3.058.342,61

2.923.669,77

Descrição
Departamento Administrativo

Frota – Administração
Total

12

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

NOTA 15.

DESPESAS FINANCEIRAS

Descrição
Juros Pagos ou Incorridos
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias

NOTA 16.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Total

Saldo em
2021
62.550,54
18.112,57
58.158,67
138.821,78

Saldo em
2020
72.440,93
24.515,93
60.382,31
157.339,17

Total

Saldo em
2021
330,21
717,12
749.864,97
750.912,30

Saldo em
2020
0,19
381,19
780.430,44
780.811,82

RECEITAS FINANCEIRAS
Descrição
Descontos Obtidos
Receitas financeiras
Juros Recebidos

NOTA 17.
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PLANO DE AÇÃO
Em 2021 as demonstrações contábeis da Companhia
Pontagrossense
de
Serviços
–
CPS
apresentam,
comparativamente ao exercício anterior, um incremento
superior a 210% (duzentos e dez por cento) em realização de
receita e, em contrapartida, um acréscimo superior a 88%
(oitenta e oito por cento) em seus custos de execução de
serviços. Este desempenho é reflexo da retomada gradual da
execução dos serviços de pavimentação asfáltica, os quais
tiveram atraso no cronograma em 2020 em decorrência das
medidas restritivas implantadas durante a pandemia. Essa
retomada das atividades proporcionou um retorno parcial aos
níveis anteriores à pandemia no desempenho dos resultados da
Companhia. O resultado ainda deficitário deve-se ao
descasamento entre receitas e custos ocasionado pelo impacto
significativo da inflação nos custos dos insumos básicos de
pavimentação, uma vez que as contratações das obras agora
executadas foram realizadas anteriormente à pandemia e com
orçamentos que consideravam aquela realidade. Em 2022, a
Companhia tem como plano de trabalho a aceleração das obras
de pavimentação asfáltica e a redução/otimização de seus custos
e despesas operacionais.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
A Companhia apresentou Prejuízo Bruto no montante de R$ 2.921.912,83.
Desta forma, observa-se que a situação financeira e operacional da
Companhia merece atenção especial, sujeitando-se a continuidade normal
dos negócios às gestões que venham a ser efetuadas, bem como a eliminação
da manutenção de prejuízos operacionais. Esses fatores levantam dúvida
substancial de que a Companhia tenha condições de manter a continuidade
normal de suas atividades. A administração da Companhia apresenta, através
da nota explicativa n0 17, um plano de ação, buscando equalizar a relação
“receita operacional x custo operacional”. As demonstrações contábeis não
incluem quaisquer ajustes relativos à realização e/ou classificação dos valores
de ativos ou quanto aos valores e à classificação de passivos, que seriam
requeridos no caso de descontinuidade das atividades da Entidade. Nossa
opinião não está sendo ressalvada em função deste assunto.

Em 31 de dezembro de 2021 até a data de encerramento dos
trabalhos de auditoria, 09 de março de 2022, não ocorreram
quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa

NOTA 19.

e

financeira

nas

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Após exame das demonstrações contábeis da Companhia
Pontagrossense de Serviços - CPS, referente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2021, bem como leitura ao relatório, sem
ressalvas, emitido pela YSA Auditores e Associados SS, a
Diretoria aprovou a emissão e apresentação das demonstrações
contábeis em 09 de março de 2022.

Eduardo Marques
Diretor Presidente

Ricardo Martins de Araújo
Contador CRC/PR 046626/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, em
cumprimento às disposições legais e estatutárias, reuniu-se aos vinte e oito
dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 17h, nas dependências
da CPS, sito à Avenida Visconde de Taunay, nº 794. Nesta, examinou o
Balanço Patrimonial e os demais demonstrativos pertinentes ao exercício de
2021, e, baseado no parecer da Auditoria Independente da YSA Auditores e
Associados SS e no Relatório Anual da Diretoria, este conselho é de parecer
favorável que as Demonstrações Contábeis traduzem, adequadamente, a
situação patrimonial e financeira da Companhia, o resultado de suas
operações, as mutações de seu Patrimônio Líquido, os seus fluxos de caixa e
o seu valor adicionado do exercício. Com isso, o Conselho Fiscal da
Companhia aprova, sem ressalvas, a prestação de contas de 2021.
Tatiane dos Santos Vieira

Romualdo Camargo

Eduardo Rodrigo Verschoor

Opinião
Examinamos
as
demonstrações
contábeis
da
COMPANHIA
PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

NOTA 18. EVENTOS SUBSEQUENTES

a situação patrimonial, econômica
demonstrações contábeis apresentadas.

Aos
Acionistas, Administradores e Conselheiros da
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
Ponta Grossa – PR

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da
Administração da Companhia, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e
são consistentes em relação às demonstrações contábeis.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
apresentadas para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro
de 2021, foram por nós auditadas, onde emitimos relatório sem modificação
de opinião datado de 10 de março de 2021.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
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Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais;
 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela Administração;
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional;
 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada;
 Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
Curitiba, 09 de março de 2022.
YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS
CRC-PR 07.495/0-0
PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES
CONTADOR CRC-PR 033.119/O-8
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PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL
SEI nº. 65674/2021

Contrato nº. 032 – Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás. Compromissários compradores: NEUSA APARECIDA DIAS e ROBERTO PIASTUCH. Data da rescisão contratual unilateral:
21 de março de 2022. Fundamento: descumprimento do disposto na cláusula 2ª, cláusula 6ª e
cláusula 7ª, incisos II e III do instrumento contratual, que trata acerca da inadimplência financeira
e cessão ilegal do imóvel a terceiros. Nestes termos, dá-se ciência aos compromissários compradores quanto à rescisão contratual operada, a fim de que compareçam perante a presente Companhia, objetivando ressarcimento dos valores pagos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979.
Ponta Grossa, 31 de março de 2022
LÚCIO MAURO SALDANHA
Diretor Financeiro – PROLAR
______________________________________________________________________________

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL
SEI nº. 63736/2021

Contrato nº. 093 – Loteamento Parque das Andorinhas. Compromissários compradores:
REGIANE CAROLINE DE ARRUDA BOLDURI e WESLEY ROSA DA SILVA. Data da rescisão
contratual unilateral: 21 de março de 2022. Fundamento: descumprimento do disposto na cláusula
6ª alíneas a) e c) do instrumento contratual, que trata acerca da inadimplência financeira e cessão
irregular do imóvel a terceiros. Nestes termos, dá-se ciência aos compromissários compradores
quanto à rescisão contratual operada, a fim de que compareçam perante a presente Companhia,
objetivando ressarcimento dos valores pagos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979.
Ponta Grossa, 31 de março de 2022.
LÚCIO MAURO SALDANHA
Diretor Financeiro – PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL nº. 01
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 004/2021
SEI nº. 04197/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: MEDVITAE TREINAMENTO PROFISSIONAL GERENCIAL E SEGURANÇA DO
TRABALHO EIRELI, CNPJ sob nº. 19.616.443/0001-30
OBJETO: Prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, para elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA); laudo técnico de condições ambientais do
trabalho (LTCAT) e programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), bem como
para realizar consultas e exames médicos ocupacionais e periódicos constatadas no programa de
controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) e demais exames que sejam necessários para
atender as necessidades da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
PRAZO: Acordam as partes em prorrogar por 12 (doze) meses a vigência do contrato, de 01 de
abril de 2022 até 31 de março de 2023.
VALOR TOTAL: Neste ato, as partes acordam em alterar a remuneração do contrato de obrigação
de fazer, cujo valor anual passará a ser de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), a ser pago
em 12 (doze) parcelas de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF.
Ponta Grossa, 31 de março de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
nº. 005/2022 E DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 003/2022
SEI nº. 16511/2022

Fica, a partir desta data, cancelado o Contrato Administrativo nº. 005/2022, bem como sua Dispensa de Licitação nº. 003/2022, cujos extratos foram publicado na Edição nº. 3.304, de 10 de março
de 2022, e na Edição nº. 3.300, de 04 de março de 2022, respectivamente, por desinteresse da entidade SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 25.075.446/0001-06 em firmar
o negócio jurídico contratual, declinando-se do direito de contratação decorrente da apresentação
de menor preço para o seguinte objeto: contratação de empresa especializada em demolição e
carregamento dos resíduos sólidos, transporte e descarte licenciado dos resíduos existentes no
Lote 03, da Quadra 07, do Loteamento Parque dos Sabiás, de modo a se convocar a próxima empresa com classificação imediatamente inferior para consecução do objeto contratual.
Ponta Grossa, 31 de março de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 003/2022
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
SEI nº. 16511/2022

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: SUPREMA CORRETORA DE SEGUROS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 02.761.522/0001-31
OBJETO: Contratação de empresa especializada em demolição e carregamento dos resíduos
sólidos, transporte e descarte licenciado dos resíduos existentes no Lote 03, da Quadra 07, do
Loteamento Parque dos Sabiás
VALOR TOTAL: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº. 13.303/2016.
GESTORA DO CONTRATO: Leila Batista Guse Martins
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO: João Luiz Schirlo
Ponta Grossa, 31 de março de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR

14

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.321 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2022

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA 04/04/2022 - SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 153/2021:
Dispõe sobre a obrigatoriedade da designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de contrato, no âmbito do Município de Ponta Grossa.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR QUINZINHO SANSANA
Projeto de Lei Ordinária nº 95/2021:
Fica instituída a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do Município
de Ponta Grossa.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
CFOF - Favorável, observada a Emenda de Redação elaborada pela CLJR
COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
DO VEREADOR DR. ERICK
Projeto de Lei Ordinária nº 317/2021:
Denomina de HENRIQUE TEOLINDO DO AMARAL GRUVALD a via pública localizada no Bairro
Boa Vista, conforme especifica..
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade
COSPTTMUA - Favorável
DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 366/2021:
Denomina de MARIA IVONE VANTE a Rua nº 18, do Loteamento Residencial Cidalta, Bairro Boa
Vista, neste Município.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA
Projeto de Lei Ordinária nº 369/2021:
Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora SANDRA REGINA GALLINEA
BASTOS.
PARECERES: CLJR
CECE

- Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
- Favorável

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 7/2022:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 360.000,00, e dá
outras providências.
PARECERES: CLJR
CFOF

- Pela admissibilidade
- Favorável

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de abril de 2.022.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO
Ver. Dr. ERICK
Presidente
1º Secretário
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