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LEIS
L E I

Nº

1 4. 2 2 7, de 25/04/2022

Promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005,
conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 25/04/2022, a partir do Projeto de Lei nº 057/2022, de autoria da Mesa Executiva
do Poder Legislativo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I
Art. 1º.

O Anexo I da Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que estabelece o Plano de Empregos
Públicos de Provimento Efetivo do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de
Ponta Grossa, passa a vigorar com as seguintes alterações:
ANEXO I
QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
PLANO DE EMPREGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO I - PESSOAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

N° de Empregos Públicos

Denominação

...

Carga Horária / Dia
...

2

...

Contador

8 (NR)

...

...

1

Assistente de Administração II

...

8 (NR)

...

...
...
CE 16 (NR)

...

...

GRUPO II - PESSOAL DE NÍVEL PRÁTICO
N° de Empregos Públicos

Denominação

Carga Horária / Dia

Nível Salarial

...

...

...

...

2
...

Art. 2º.

Encarregado de Serviço
...

8 (NR)
...

CE 15 (NR)
...

O Anexo VII da Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que estabelece a Tabela de Vencimentos e
Salários dos Empregos Públicos de Provimento Efetivo do Quadro Único de Pessoal da
Câmara Municipal de Ponta Grossa, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
ANEXO VII
QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS
DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nível CE
...
CE14
CE15
CE 16
...

Art. 3º.

Valor R$
10.199,30 (AC)
4.470,85 (AC)
7.523.48 (AC)
...

Esta lei entra em vigor a partir de 1º de abril de 2022.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

1 4. 2 1 0, de 22/04/2022

Institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Extraordinária realizada no dia 11/04/2022, a partir do Projeto de Lei nº 046/2022, de autoria do
Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica instituído o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração Direta e
Indireta do Município de Ponta Grossa.
Parágrafo único. O Programa abrange todos os empregados públicos municipais independentemente do tipo de vínculo com o Município de Ponta Grossa, desde que estejam em exercício no mês de benefício.
Art.2º. O programa destina-se a subsidiar as despesas com alimentação dos trabalhadores, sendo
o auxílio concedido em espécie, através de cartão próprio e terá caráter indenizatório.
§ 1º. O empregado público municipal que acumule empregos na forma constitucionalmente autorizada, fará jus a apenas um auxílio alimentação.
§ 2º. Os eventuais custos operacionais do benefício serão arcados pelo Município.
§ 3º. O carregamento dos créditos nos cartões de cada empregado deverá ocorrer até o quinto
dia útil de cada mês.
Art.3º. O benefício de que trata esta lei não será:
I. incorporado à remuneração do trabalhador;
II. configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária;
III. devido durante o período de licença ou por qualquer motivo de afastamento da folha de
pagamento, exceto licença maternidade.
Art.4º. Considerar-se-á para o desconto do benefício a proporcionalidade de 5%, por dia útil não
trabalhado.
Art.5º. O valor do benefício é de R$ 300,00 mensais e será corrigido anualmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.
Art.6º. O pagamento do benefício terá início a partir do mês de abril/2022, conforme dispuser o
Decreto regulamentar.
Art.7º. Até a plena operacionalização do previsto nesta lei, fica o Poder Executivo da Administração Direta e Indireta autorizado a efetuar o crédito do benefício previsto no art. 5º através
da folha de pagamento, mediante lançamento em evento específico.
Art.8º. Para dar cumprimento ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as
alterações orçamentárias necessárias através de Decretos.
Art.9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS

Nível Salarial
CE 14 (NR)

...

Nº

D E C R E T O N. 2 0. 1 5 5, de 18/04/2022

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei n.º 12.119/2015, com alterações dadas pelas Leis n.s
14.047/2021 e 14.111/2021, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 29683/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, integrado
pelos seguintes membros:
I. REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a)
GABINETE DA PREFEITA
		
Titular:
Francisco Kapfenberger Filho
		
Suplente:
Grasieli Raquel Rauber Borges
b)
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
		
Titular:
Manon Callaça
		
Suplente:
Luciana Gasparelo
c)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		
Titular:
Leni Aparecida Viana da Rocha
		
Suplente:
Vanessa Cavalari Calixto
d)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
		
Titular:
Ligia Cristina de Souza França
		
Suplente:
Fernando Pereira Pinto
e)
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
		
Titular:
Mônica Mongruel
		
Suplente:
Karina Teresinha Muehlbauer
f)
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
		
Titular:
José Ezequiel de Andrade
		
Suplente:
Nilcelene da Glória Santos
g)
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
		
Titular:
Andresa Pedroso da Silva Lara dos Santos
		
Suplente:
Ana Eloise da Silva de Lima
h)
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
		
Titular:
Gisele Aparecida França
		
Suplente:
Denise Carvalho Teixeira de Freitas
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i)
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
		
Titular:
Alexandre Borsato
		
Suplente:
Fernando Garcia da Costa
II. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
a)
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E
		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
		
Titulares:
Armando Madalosso Vieira
			
Marcelo Oliveira Bleme
		
Suplentes: Aline Ellis de Carvalho Monteiro de Souza
			
Kelen Priscila Pereira da Cunha
b)
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE PESSOAS COM
		DEFICIÊNCIA
		
Titular:
Fabiane Tomachewski
		
Suplente:
Rosinei Nakonieczni
c)
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS
		
DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
		
Titulares:
Regina Rosa Pedrozo Rosa
			
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues
		
Suplente:
Paulo Henrique Camargo Viveiros
d)
REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DE ESTUDO, PESQUISA E
		
FORMAÇÃO COM INTERVENÇÃO NA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO
		ADOLESCENTE
		
Titular:
Mauricio Wisniewski
		
Suplente:
Yara Martini Klippel
e)
REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM INSTITUIÇÕES DE
		
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
		
Titulares:
Chistiane Aparecida Maier
			
Daniele Aparecida Nascimento
		
Suplentes: Josete Aparecida Nunes Ferreira
			
Camila Vanessa Sviech
f)
REPRESENTANTES DOS ADOLESCENTES
		
Titular:
Vinicius Antônio Godoi
		
Suplentes: Isabele Bueno
			
Aylme Aparecida Mendes de Morais
			
Gabriel Vitor de Lima
Art.2º. O mandato deste Conselho abrange o período 2022 -2024, com vigência de 30 de abril de
2022 a 30 de abril de 2024.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 1 5 7, de 18/04/2022
Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de
Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do
Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações da Lei n.
14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo em
vista o contido no protocolado SEI nº 27903/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme a Lei
nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os seguintes empregos
públicos:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal de Nível Superior

N. de
vagas
01

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Enfermeiro Plantonista

8

16

17/03/2022

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio
N. de
vagas
01

Art. 2º.

I.
II.

Art. 3º.

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Assistente de Administração I

6

12

01/04/2022

Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente transferidos, para
o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os
seguintes servidores:
Nome
Mariane Stefani de Almeida
Renan
Almeida

Martins

Menezes

Matrícula
29876

Emprego
Enfermeira Plantonista

A partir de:
17/03/2022

29914

Assistente de Administração I

01/04/2022

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 0. 1 5 6, de 18/04/2022

Altera o Decreto 20.114/2022, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 3.573, de 15/08/83 e suas alterações, e tendo em vista o
processo SEI nº 26152/2022,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 20.114, de 05 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º.
...
I.
...
...
IV.
Rua Padre João Lux, no trecho compreendido entre as Ruas Paula
		
Xavier e Coronel Dulcídio.” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O N.º 2 0. 1 6 2, de 18/04/2022

Altera o Decreto nº 14.798/2018, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e o contido no
protocolo SEI nº. 49392/2021,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 14.798, de 29/08/2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 3º. ....
...
§ 2º.
Revogado.”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 1 6 3, de 18/04/2022

Revoga o Decreto nº. 7.792/2013.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o previsto nos incisos VIII e IX da Lei Orgânica Municipal, e tendo em
vista o vencido no protocolado SEI 61405/2021,

DECRETA

Art.1°. Fica revogado o Decreto nº. 7.792, datado de 17 de setembro de 2013.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 1 9 0, de 22/04/2022

Regulamenta a Lei n. 14.210/2022 que instituiu o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta
do Município de Ponta Grossa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município, tendo em vista a autorização legislativa da Lei n. 14.210/2022 e considerando o contido
nos protocolos SEI21446/2022 e SEI29639/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica instituído o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração Direta e
Indireta do Município de Ponta Grossa.
Art.2º. O programa de que trata este Decreto abrange todos os empregados públicos municipais
independentemente do tipo de vínculo com o Município de Ponta Grossa, desde que estejam em exercício no mês de benefício.
§ 1º. Estão aptos a receber a integralidade do benefício todos os trabalhadores, que percebem
vencimentos pagos pelo Município, ainda que pagos parcialmente em decorrência de afastamento pelo INSS.
§ 2º. Os trabalhadores integralmente afastados da folha de pagamento, a qualquer título, não
fazem jus ao pagamento do benefício.
§ 3º. Os trabalhadores com dois vínculos empregatícios fazem jus a apenas um benefício.
Art.3º. O programa destina-se a subsidiar as despesas com alimentação dos trabalhadores, sendo
o auxílio concedido em espécie, através de cartão próprio e terá caráter indenizatório.
§ 1º. O empregado público municipal que acumule empregos na forma constitucionalmente autorizada, fará jus a apenas um auxílio alimentação.
§ 2º. Os eventuais custos operacionais do benefício serão arcados pelo Município.
§ 3º. O carregamento dos créditos nos cartões de cada empregado deverá ocorrer até o quinto
dia útil de cada mês.
Art.4º. O benefício de que trata este decreto não será:
I. incorporado à remuneração do trabalhador;
II. configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária;
III. devido durante o período de licença ou por qualquer motivo de afastamento da folha de
pagamento, exceto licença maternidade.
Art.5º. O valor do benefício é de R$ 300,00 mensais e será corrigido anualmente pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE e o primeiro pagamento se dará no mês de abril
de 2022.
Art.6º. Para os efeitos deste decreto o valor do benefício será calculado com base na frequência
do mês anterior.
§ 1º. Considerar-se-á para o desconto do benefício a proporcionalidade de 5%, por dia útil não
trabalhado, incidente apenas sobre a falta integral.
§ 2º. O desconto de faltas indevidas no vale alimentação será corrigido na folha do mês subsequente.
Art.7º. No caso de rescisão do contrato de trabalho o pagamento do benefício será efetuado proporcionalmente até a data da rescisão.
Art.8º. Até a plena operacionalização do programa através de cartões próprios, fica o Poder Executivo da Administração Direta e Indireta autorizado a efetuar o crédito do benefício previsto
através da folha de pagamento, mediante lançamento em evento específico.
Art.9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de abril de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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1º ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 63/2022

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 61/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de
Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte procedimento licitatório:
Objeto: Contratação de prestação de serviços de empresa especializada na fabricação, fornecimento e
construção de Muro Pré-fabricado com 2,40 m de altura, por 300 m de extensão, com palanques de reforço,
concertina e vigas de concreto (onde necessário) para atender as necessidades do Aeroporto Sant’Ana Comandante Antônio Amilton Beraldo – SBPG, do nosso Município. Mediante solicitação de Esclarecimento, através
do Processo SEI n.31369/2022. Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
Atendendo ao solicitado nos movimentos 2163496 e 2163497, SEI n.31369/2022, mediante resposta do responsável:
MARIO ALLONSO LEMOS, informamos:
1 - Quanto a metragem solicitada, informamos que o Edital descreve a metragem
linear, sendo 2,40m (altura) x 300m (extensão);
2 - Sobre a informação repassada pelo CREA a respeito do Atestado de Capacidade Técnica,
poderá ser aceito no acervo do engenheiro desde que este tenha vínculo empregatício com a empresa
proponente e seja o responsável preposto da empresa pela prestação dos serviços. Ressalva-se que
esta responsabilidade se estende inclusive no período de garantia dos serviços conforme descrito no Edital.
3 - Os demais atestados solicitados no Edital deverão ser apresentados normalmente.

Todas as demais informações continuam exatamente as mesmas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, Ronda, no horário das 08:00h às 17:00 h, ou ainda pelo
fone (042) 3220-1000 – RAMAL:1003 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 25 de abril de 2022.
Pregoeira: Claudete Quadros

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público o 1º ESCLARECIMENTO AO PE 63/2022, cujo objeto é a Aquisição
de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família.
Onde se lê:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00m do dia 04/05/2022 às 08h45m dia 05/05/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00m do dia 05/05/2022.
Leia-se:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00m do dia 04/05/2022 às 08h45m dia 06/05/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00m do dia 06/05/2022.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Ponta Grossa, 25/04/2022
João Ildo Niedzwiedki (pregoeiro)
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 69/2022.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 10 de maio de 2022,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de equipamentos necessários para realizar as cirurgias de castração de cães e
gatos no Centro de Referência de Animais em Risco - CRAR. Valor Máximo: R$ 21.723,35(vinte e
um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). Mais informações, bem como
a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos
no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000
ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.
Ponta Grossa, 25 de abril de 2022
ANDRÉ LUIS PITELA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2022

Pregão nº 33/2022 – Processo nº 70/2022 – para Aquisição da extensão da garantia para o Storage Dell EMC VNX5200 e switches FC Brocade instalados no datacenter que atendem os diversos
setores municipais do Município de Ponta Grossa realizado em 31/03/2022:
FORNECEDOR: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - CNPJ: 02.543.216/0001-29
Lote Ordem

______________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022.
O MUNICÍPIO de Ponta Grossa - PR, torna público que às 13:00 horas do dia
11/05/2022, na Plataforma da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões www.bllcompras.com, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do
tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para
aquisição de:
Objeto
Quantidade Valor Total (R$) Prazo (Dias)
85.410,00
VEÍCULO SEDAN
01
180
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Mauro César Ionnglebood, Paraná, Brasil
Telefone:
(42)
3220-1000
Ramal
1003
E-mail
maurocesar.i70@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no
seguinte endereço www.pmpg.pr.gov.br . licitações, das 0800 às 18;00 horas.
Ponta Grossa-PR, 25 de abril de 2022.
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1
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Descrição
Fornecimento de renovação de garantia para 2
(dois) switches DS-300B
(Serial number BRCALJ1925L0KV e BRCALJ1925L0KW)
e
seus
upgrades Até 05/10/2022.
Fornecimento
de
renovação
de
garantia
para Storage Dell EMC
VNX5200 (Serial number CKM00152000060)
e seus upgrades Até
31/01/2024

Marca

Unidade Quant.

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

12.586,3300

DELL EMC
Renovação
de Garantia

CJ

1

12.586,3300

DELL EMC
Renovação
de Garantia

CJ

1

279.731,6700 279.731,6700

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 292.318,00 (duzentos e noventa e dois mil,
trezentos e dezoito reais)
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA
______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão Eletrônico nº 45/2022
Pregão nº 45/2022 – Processo nº 98/2022 – para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
de COFFEE BREAK e KIT de LANCHES, para atender as necessidades da Secretaria Municiapal de Cultura do Município de
Ponta Grossa realizado em 18/04/2022:
FORNECEDOR: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.212.142/0001-90
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor
Unit.

______________________________________________________________________________

1

1

Kit Café contendo:
- 150 ml de café preto;

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº67/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do 11 DE MAIO DE 2022, através da Bolsa de
Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica n.67/2022, para Pregão Aquisição de
materiais (MESAS/POLTRONA PLÁSTICA), com o objetivo de atender as demandas e necessidades da Agência
do Trabalhador de Ponta Grossa. Valor R$ 15.117,30 (quinze mil, cento e dezessete reais e trinta centavos).
Dotação orçamentária: 10.007.11.334.0073.2.115.3.3.90.30.00.00. - 1063 - MATERIAL DE CONSUMO. Mais
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos
no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda
através
do
link
www.pontagrossa.pr.gov.br
PORTAL
DA
TRANSPARENCIA
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.

Valor Total
(R$)

(R$)
propria

KIT

700

15,7300

11.011,0000

KIT

1500

18,8900

28.335,0000

KG

10

39,9000

399,0000

KG

30

39,2900

1.178,7000

UN

100

22,7400

2.274,0000

Kit

- 80 ml de leite integral quente;
- 50g de pão francês;
- 30g de queijo muçarela;
- 20g fatias de presunto cozido;
- 10g de manteiga em sachê mini);
- 180ml de suco de néctar de frutas integral na jarra (sabores
diversos);
- 35g de bolo de chocolate ou outro sabor a escolher.
1

2

Kit Lanche contendo:
- 01 sanduíche em pão de hambúrguer c/ gergelim, com

propria
Kit

(hambúrguer de carne bovina, mínimo 160g), contendo alface,

Ponta Grossa, 25 de abril de 2022.

tomate, presunto cozido, queijo muçarela e maionese.
- 01 refrigerante em lata de 350ml (sabores cola, guaraná,

JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

laranja ou limão, com opções de zero açúcar).
1

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1006

CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR

CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022
Fica cancelado o procedimento Pregão Eletrônico nº 47/2022, edital publicado no Diário
Oficial do Município do dia 01 de abril de 2022.
Em razão do pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEI16190/2022, decisão
tomada com fundamento no parecer jurídico n. 695/2022 e fundamentado no artigo 49 parágrafos
1º e 2º da Lei 8.666/1993.
Comunique-se oficialmente, as interessadas do presente cancelamento em atendimento a
alínea “c”, inciso I do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
Ponta Grossa, 25 de abril de 2022.

propria
Kg

mandioca, açúcar, gordura vegetal, ovos, sal e aromatizante.
Sem glúten ou lactose.
1

4

PÃO DE QUEIJO:
- à base de polvilho azedo, óleo, leite, queijo ralado, fermento

Departamento de Compras e Contratos

Av. Visconde de Taunay, 950

BISCOITO:
- Biscoito tipo sequilho, a base de amido de milho ou de

______________________________________________________________________________

propria
Kg

e ovos. Unidades c/ aproximadamente 50g.
1

5

Coffee Break:
- néctar de frutas s/ conservantes (1litro), enriquecido c/

propria
Und

vitamina C, sem glúten. (sabores diversos). Gelado.
-salgados assados (miniquiches, folhados, pastéis de forno),
tamanho coquetel (30g cada, aproximadamente) - 3 unidades
por pessoa;
- frios: 3 fatias ou pedações de 10g, aproximadamente, por
pessoa; Tipo: queijos variados, presuntos, salames, Cracóvia,
peito de peru, azeitonas descaroçadas.
- Bolo: 1 fatia por pessoa c/ aproximadamente 40g cada fatia,
nos sabores: chocolate c/ cobertura de brigadeiro e granulado,
laranja, toalha felpuda, cenoura c/ cobertura de brigadeiro,
fubá, inglês, formigueiro. Cuques de banana, goiaba, farofa,
uva, coco, mármore.

ANDRÉ PITELA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

- Frutas (banana, maça, pera, uva, goiaba, pêssego,
mexerica, sendo 2 unidades por pessoa) de 50 a 100g
aproximadamente). Em quantidade suficiente para o número
de pessoas solicitado.
- Salgados e doces variados: opção vegana.
*Este kit deverá atender aproximadamente 10 pessoas.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 43.197,70 (quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais e setenta centavos)
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA
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C O N T R ATO S
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 018/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
número 090021236500802.090/339039.”
______________________________________________________________________________

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO
Nº035/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:
“A fiscalização ficará a cargo da servidora Jaqueline Mercer dos Santos, ... Gestão do contrato
servidora: Vera Lucia Rudek, ...”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 018/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
número 090021236500802.090/339039.”
______________________________________________________________________________

SEPTUAGÉSIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 189/2008

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONCESSIONÁRIA: PONTA GROSSA AMBIENTAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da amortização de investimento da (CAPEX), através do presente termo aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$ 5.187.160,30
(cinco milhões cento e oitenta e sete mil cento e sessenta reais e trinta centavos), passando
o valor global do contrato original para R$ 1.075.102.093,12 (um bilhão setenta e cinco milhões
cento e dois mil e noventa e três reais e doze centavos).

SMC

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E C U LT U R A
Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 66/2022.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 10 de maio
de 2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
eletrônica para Registro de preços para contratação de empresa especializada na confecção de
material de premiação, para utilização durante os eventos realizados pela Secretaria Municipal de
Cultura do Município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 27.350,00(vinte e sete mil, trezentos
e cinquenta reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1349 ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 22 de abril de 2022
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
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Edital 005/2022
Concurso de Músicos Sertanejos
APRESENTAÇÃO:
Entre os dias 20 de maio e 11 de junho de 2022, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realiza o Concurso de Músicos Sertanejos,
evento que compõe as atividades do Festival de Inverno. Com o objetivo de estimular,
valorizar, dar visibilidade à música sertaneja e possibilitar o surgimento de novos talentos, o
concurso estará aberto a cantores(as) solo, duplas e trios do Paraná e contará com três
categorias: sertanejo autoral, sertanejo raiz e sertanejo universitário. Serão realizadas 6 (seis)
etapas classificatórias nos bairros de Ponta Grossa e uma etapa final, dividida em dois dias,
no Cine Teatro Ópera.
1 – DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 – O presente edital trata-se de um concurso entre cantores(as) solo, duplas e trios
sertanejos, aqui denominados proponentes. Todas as inscrições devem ter entre 1 (um) e 3
(três) participantes, sejam eles cantores ou instrumentistas.
1.2 – Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, com documento
comprobatório apresentado no ato da inscrição, e residentes no estado do Paraná.
1.3 – Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Prefeitura de
município de residência e/ou com o estado do Paraná;
1.4 – Não poderão participar deste edital servidores com vínculo empregatício com a
Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa (efetivos ou comissionados) e membros
titulares ou suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural.
1.5 – Cada proponente poderá concorrer somente com uma inscrição em apenas uma
categoria. Em caso de outras inscrições do mesmo proponente, será considerada a última
inscrição realizada. Cada participante (músico) poderá concorrer em até 3 (três) formações.
1.6 – Serão selecionadas apresentações em 3 (três) categorias: sertanejo autoral, sertanejo
raiz e sertanejo universitário;
1.6.1 – Para fins deste edital, serão consideradas como sertanejo raiz apenas músicas
lançadas antes do ano de 1990.
1.7 – A inscrição se dará pelo preenchimento de formulário online disponível no site da SMC,
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, com confirmação de recebimento por
resposta automática via e-mail.
1.8 – É responsabilidade do proponente conferir o recebimento do email de confirmação e,
através deste, certificar-se do devido preenchimento do formulário e envio correto dos anexos
exigidos para a habilitação da inscrição.
1.9 – A inscrição será validada após a publicação da homologação no site da SMC,
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br. É obrigação de cada concorrente acompanhar as
publicações oficiais feitas no site e no diário oficial.
1.10 – No ato da inscrição deverá ser enviado um vídeo de até 3min30 (três minutos e trinta
segundos) do proponente apresentando a música escolhida para a participação no concurso.
A música executada no vídeo deverá ser a mesma apresentada na(s) etapa(s) com
apresentação ao vivo a que o proponente for selecionado.
1.11 – O vídeo não poderá ter cortes de edição, deverá ser gravado com aparelho celular, na
posição horizontal, em ambiente silencioso ou com poucos ruídos, deve-se evitar gravar
contra a luz ou em ambientes escuros. Recomenda-se gravar em qualidade mínima de 720p.

2 – DA PREMIAÇÃO
2.1 – O valor total a ser premiado por este edital é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
oriundo de recursos públicos municipais. Este valor será dividido da seguinte forma:
1º Lugar sertanejo autoral - troféu e R$4.000,00 (quatro mil reais)
2º Lugar sertanejo autoral - troféu e R$2.000,00 (dois mil reais)
3º Lugar sertanejo autoral - troféu e R$1.000,00 (mil reais)
1º Lugar sertanejo raiz - troféu e R$4.000,00 (quatro mil reais)
2º Lugar sertanejo raiz - troféu e R$2.000,00 (dois mil reais)
3º Lugar sertanejo raiz - troféu e R$1.000,00 (mil reais)
1º Lugar sertanejo universitário - troféu e R$4.000,00 (quatro mil reais)
2º Lugar sertanejo universitário - troféu e R$2.000,00 (dois mil reais)
3º Lugar sertanejo universitário - troféu e R$1.000,00 (mil reais)
2.1.1 – Sobre o valor a ser pago em cada prêmio incidirão os tributos devidos
legalmente.
2.2 – Haverá a entrega de troféus para o participante que se destaque nas seguintes
categorias:
Prêmio Melhor Caracterização
Prêmio Superação
Prêmio Revelação
2.3 – A comissão avaliadora pode deixar de conceder prêmios em função da não adequação
às categorias.
2.4 – Serão premiadas somente as propostas em consonância plena com este edital e
aprovadas pela comissão avaliadora.
3 – DAS PROPOSTAS:
3.1 - A proposta poderá ser inscrita do dia 20 de abril de 2022 exclusivamente através do
formulário disponível no site da Secretaria de Cultura de Ponta Grossa,
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, até as 23h59, horário de Brasília, do dia 01
de maio de 2022.
3.2 - Os proponentes devem submeter uma produção em vídeo de no máximo 3min30 (três
minutos e trinta segundos).
3.3 - É vedada a participação de vídeos que contenham conteúdo preconceituoso, e/ou que
seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou
conteúdo criminoso e/ou que incite ao ódio. Da mesma forma, não é permitido que contenha
fake news (notícias falsas), polarização política e sexista. A presença deste tipo de conteúdo
na proposta será considerada como violação de interesse público. Caso seja constatado, a
qualquer tempo, a presença desses conteúdos, o projeto será DESCLASSIFICADO e
IMPEDIRÁ o proponente da participar dos editais promovidos pela Secretaria Municipal de
Cultura de Ponta Grossa nos próximos 24 meses.
3.4 - As propostas inscritas e seus vídeos integrarão o banco de dados da SMC, com
possibilidade de uso em divulgações, publicação em redes sociais, em outros eventos oficiais
e em outras ocasiões.
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4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 – As inscrições estarão abertas de 20 de abril a 01 de maio de 2022 (até às 23h59 horário
de
Brasília)
estritamente
de
forma
online
pelo
site
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2 .
4.2 – Proponentes duplas ou trios deverão definir um dos músicos da formação para ser o
representante, ou seja, o responsável pela inscrição e recebimento da premiação, caso o
proponente seja selecionado.
4.3 – Para realizar a inscrição o representante deverá inserir os seguintes dados e anexar os
seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
Dados de identificação do representante;
Nome do proponente (nome artístico do cantor(a), dupla ou trio);
Nome da música;
Letra da música constando o nome do(a) compositor(a), em formato pdf ou jpg);
(obrigatório, exceto em casos de músicas instrumentais);
e) Categoria (sertanejo autoral, sertanejo raiz ou sertanejo universitário).
a)
b)
c)
d)

ANEXOS (em formato jpg ou pdf no tamanho máximo de 5MB):
a) Cópia de documento de identificação com foto, assinatura e o número legível: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do representante;
b) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do representante;
c) Cópia de documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta
(deve estar no nome do representante e não pode ser conta conjunta), número da
agência, número da conta, número da operação (se houver);
d) CND Municipal (Certidão Negativa de Débitos pelo Contribuinte) do município de
residência do representante;
e) CND Estadual (Certidão Negativa de Débito junto à Receita Estadual do Paraná) do
representante;
f) Certidão de Antecedentes Criminais do representante;
g) Cópia do comprovante de residência em nome do representante (contas de água, luz,
telefone, boletos, documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação
de imóvel.). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da
data da publicação deste edital.
ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de residência em seu
nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e obrigatoriamente
uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
h) Link de acesso ao vídeo no Google Drive com acesso livre.
4.4 – Serão automaticamente desabilitadas as inscrições sem a documentação exigida, com
documentos faltando, documentos ilegíveis ou com falta de números exigidos, assim como,
inscrições sem o envio de vídeo, vídeo com duração que ultrapasse o tempo exigido por esse
edital, vídeos bloqueados ou com acesso negado.
5 – DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 – A SMC publicará até o dia 02 de maio de 2022 no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as inscrições deferidas e indeferidas,
com os nomes dos proponentes listados em ordem alfabética.
5.2 – Eventuais recursos ao indeferimento da inscrição devem ser enviados pelo formulário
que estará disponível na página da SMC (www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2).
O prazo para envio de recursos será até às 23h59 do dia 03 de maio de 2022.
5.3 – Os recursos serão avaliados em até 24 horas pela Secretaria Municipal de Cultura. O
resultado dos recursos será divulgado até o dia 04 de maio de 2022, podendo haver
publicação de novo edital de inscrições deferidas, com as devidas retificações.
5.4 – Não serão aceitos recursos onde o proponente solicite a substituição, inclusão ou
alteração de documentos, vídeos ou links de acesso.
5.5 – Não havendo uma quantidade mínima de 20 (vinte) inscritos em alguma das categorias;
sertanejo autoral, sertanejo raiz ou sertanejo universitário; os proponentes serão realocados
nas demais categorias.
6 – DA SELEÇÃO
6.1 – Os vídeos das propostas inscritas neste edital serão avaliados por uma curadoria
formada por profissionais da área musical, que farão a seleção dos proponentes que se
apresentarão ao vivo em uma das 6 (seis) etapas classificatórias.
6.2 – A definição dos proponentes que se apresentarão em cada etapa classificatória e a
ordem de apresentação dos selecionados será realizada através de sorteio.
6.3 – O resultado da seleção e o cronograma de apresentações das etapas classificatórias
serão divulgados até o dia 15 de maio de 2022 no site da SMC e publicados no Diário Oficial.
6.4 – As 6 (seis) etapas classificatórias ocorrerão em diferentes bairros da cidade de Ponta
Grossa com apresentações ao vivo, em um caminhão-palco equipado com estrutura de som
e luz, conforme o cronograma apresentado no Anexo I.
6.4.1 – Nas etapas classificatórias, que ocorrerão no caminhão-palco, não será
disponibilizada estrutura para camarim.
6.5 – Os proponentes selecionados nas etapas classificatórias participarão da etapa final que
será realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2022, às 19h, com apresentações ao vivo no
Cine-Teatro Ópera (R. Quinze de Novembro, 468, Centro, Ponta Grossa-PR).
6.7 – Em todas as etapas será de responsabilidade dos proponentes levarem para a
apresentação seus próprios instrumentos e outros objetos e acessórios que necessitem, os
quais ficarão sob seus cuidados, assim como seus objetos pessoais.
6.8 – A avaliação das apresentações ficará a cargo de uma comissão avaliadora convidada,
formada por no mínimo 3 (três) pessoas com amplo saber na área musical. A comissão
avaliadora pode variar em cada etapa classificatória e será fixa nos dois dias da etapa final,
exceto em caso de força maior.
6.9 – A comissão avaliadora analisará as apresentações em todas as etapas empregando os
seguinte critérios e pontuação:
- Interpretação - 4,0 pontos
- Afinação - 3,0 pontos
- Música/letra - 3,0 pontos
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6.10 – Em caso de empate será utilizado como regra de desempate a maior pontuação por
critério individual na seguinte ordem:
Na categoria de sertanejo autoral:
- Música/letra
- Afinação
- Interpretação
Nas categorias sertanejo raiz e sertanejo universitário:
- Interpretação
- Afinação
- Música
6.11 – A decisão da comissão avaliadora é irrevogável e irrecorrível, podendo a comissão
deixar de conceder prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
6.12 – O número de proponentes selecionados para cada etapa será definido e divulgado
após a homologação das inscrições deferidas e indeferidas.
7 – DO RESULTADO
7.1 – O resultado da primeira fase do concurso será publicado no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 06 de junho de 2022.
7.2 – O resultado final do concurso será anunciado no final do evento do dia 11 de junho de
2022 e publicado em Diário Oficial, bem como no site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até
o dia 13 de junho de 2022.
8 – DO PAGAMENTO
8.1 – Os proponentes selecionados receberão o pagamento em uma única parcela, a ser paga
mediante assinatura prévia do recibo pelo representante, através de transferência bancária.

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação
junto aos escritórios de representação ficarão por conta da Secretaria Municipal de Cultura de
Ponta Grossa. Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre
direitos autorais.
9.2 – A SMC não se responsabiliza pelas despesas de transporte, estadia e alimentação dos
músicos participantes.
9.3 – Não será aceito plágio. Qualquer apresentação em que for comprovado que houve
reprodução total ou parcial de material não autorizado, poderá ser desclassificada.
9.4 – Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para os
realizadores.
9.5 – Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo email
cultura@pontagrossa.pr.gov.br.
9.6 – Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.7 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Cultura.
9.8 – Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
Ponta Grossa, 15 de abril de 2022
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Anexo I
Cronograma
ETAPA

LOCAL

DATA

Inscrições

Site da SMC

20 de abril a 01 de maio

Homologação

Site da SMC

02 de maio

Recurso

Site da SMC

03 de maio

Homologação dos recursos

Site da SMC

04 de maio

Resultado da Seleção e
Divulgação do Cronograma de
Apresentações

Site da SMC

15 de maio

Etapa Classificatória 1

Santa Mônica

20 de maio

Etapa Classificatória 2

Bom Jesus

21 de maio

Etapa Classificatória 3

Santo Antônio

27 de maio

Etapa Classificatória 4

Santa Paula

28 de maio

Etapa Classificatória 5

Nova Rússia (Palmeirinha)

03 de junho

Etapa Classificatória 6

Ronda

04 de junho

Resultado da Etapa
Classificatória

Site da SMC

06 de junho

Etapa Final

Cine Teatro Ópera

10 e 11 de junho

Resultado Final

Cine Teatro Ópera

11 de junho

Publicação do Resultado Final

Site da SMC e Diário Oficial

13 de junho
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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 DE OPERAÇÃO

A AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA CNPJ 02.166.777/0005-80, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação, com validade de 09/02/2024, para atividades de oficina mecânica, lataria e pintura de automóveis leves,  endereço Avenida Ernesto Vilela, 1801 – Nova Rússia - Município de Ponta Grossa - Estado Paraná.

DIVERSOS
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada
através de processo judicial de Execução Fiscal.
Procuradoria Geral do Município, em 25 de Abril de 2022.
CLOVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
N. do Contribuinte
207450
218601

Nome
EDSON LUIZ KRUGER - PONTA GROSSA
ELAINE ANUNZIATO EIRELI

Protocolo
SEI22958/2022
SEI29727/2022

FMSPG

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

Pregão nº 13/2022 – Processo nº 29/2022 – para Registro de Preços para FRALDAS para eventuais aquisições da Fundação Municipal de Saúde realizado em 04/03/2022.
FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA EPP - CNPJ:
01.470.743/0001-98
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca
Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Fralda descartável infantil. Tamanho extra-grande, para crianças com
peso acima de 13 kg,
barreira antivazamento.
Formato anatômico de
cintura ajustável, recortes nas pernas, com 2
mardam
a 4 elásticos. Camadas
3
1
baby willys
UND
10000
0,7400
7.400,0000
internas e externas sofor kids
brepostas, evitando seu
deslocamento durante o
uso, superfície uniforme.
O revestimento externo
filme polietileno, faixa
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha.
Apresentar amostra.
Valor Total do Fornecedor: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
FORNECEDOR: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.778.759/0001-00
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Fralda descartável infantil. Tamanho grande, para
crianças com peso de 9
a 13 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura ajustável,
recortes nas pernas, com
2 a 4 elásticos. Camadas MARDAM
4
1
internas e externas so- BABY
UND
10000
0,6200
6.200,0000
brepostas, evitando seu WILLY
deslocamento durante o
uso, superfície uniforme.
O revestimento externo filme polietileno, faixa multi
ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha.
Apresentar amostra.
Fralda descartável infantil. Tamanho médio, para
crianças com peso de 4
a 10 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura ajustável,
recortes nas pernas, com
2 a 4 elásticos. Camadas MARDAM
5
1
internas e externas so- BABY
UND
5000
0,5500
2.750,0000
brepostas, evitando seu WILLY
deslocamento durante o
uso, superfície uniforme.
O revestimento externo filme polietileno, faixa multi
ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha.
Apresentar amostra.
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Fralda descartável infantil.
Tamanho pequeno, para
crianças com peso de 3 a
6 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de
cintura ajustável, recortes
nas pernas, com 2 a 4 elásMARDAM
ticos. Camadas internas
BABY
e externas sobrepostas,
WILLY
evitando seu deslocamento
durante o uso, superfície
uniforme. O revestimento
externo filme polietileno,
faixa multi ajustável de
duas tiras adesivas abre/
fecha. Apresentar amostra.

UND
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5000

0,4100

2.050,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 11.000,00 (onze mil reais).
FORNECEDOR: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 21.484.336/0001-47
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Fralda Descartável Adulto tamanho Pequeno.
Para pacientes com peso
até 40 quilos composta
por material antialérgico,
macio e de alta absorção, adequadas a sua finalidade, com superfície
uniforme, formato anatômico, cintura ajustável,
MARDAM
2
1
de 70 a 90 cm, com reUND
25000
1,2200
30.500,0000
MARDAM
cortes nas pernas, de 2 a
4 elásticos com barreira
lateral
antivazamento,
duas tiras laterais para
boa fixação.Comprimento total da fralda de no
mínimo 45 cm e largura
total da manta de no mínimo 9 cm.
Apresentar amostra.
Fralda Descartável Adulto tamanho Extra Grande. Para pacientes com
peso acima de 80 quilos
composta por material
antialérgico, macio e de
alta absorção, adequadas a sua finalidade, com
superfície uniforme, formato anatômico, cintura
MARDAM
8
1
ajustável,de 150 a 160
UND
37500
1,7500
65.625,0000
MARDAM
cm, com recortes nas
pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral
antivazamento,
duas
tiras laterais para boa
fixação.
Comprimento
total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total
da manta de no mínimo 9
cm. Apresentar amostra.
Fralda Descartável Adulto tamanho Grande.
Para pacientes com peso
entre: 70 a 80 quilos
composta por material
antialérgico, macio e de
alta absorção, adequadas a sua finalidade, com
superfície uniforme, formato anatômico, cintura
MARDAM
9
1
ajustável, de 120 a 150
UND
37500
1,5200
57.000,0000
MARDAM
cm, com recortes nas
pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral
antivazamento,
duas
tiras laterais para boa fixação.Comprimento total
da fralda de no mínimo
45 cm e largura total da
manta de no mínimo 9
cm. Apresentar amostra.
Valor Total do Fornecedor: R$ 153.125,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais).

FORNECEDOR: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ: 32.635.445/0001-34
Valor Unit. Valor Total
Lote Ordem
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
Fralda Descartável Adulto
tamanho Extra Grande. Para
pacientes com peso acima de
80 quilos composta por material antialérgico, macio e de
alta absorção, adequadas a
sua finalidade, com superfície
uniforme, formato anatômico,
11
1
cintura ajustável,de 150 a 160 WF
UND 112500
1,3000
146.250,0000
cm, com recortes nas pernas,
de 2 a 4 elásticos com barreira
lateral antivazamento, duas
tiras laterais para boa fixação.
Comprimento total da fralda
de no mínimo 45 cm e largura
total da manta de no mínimo 9
cm. Apresentar amostra.
Fralda Descartável Adulto tamanho Grande. Para pacientes com peso entre: 70 a 80
quilos composta por material
antialérgico, macio e de alta
absorção, adequadas a sua
finalidade, com superfície
uniforme, formato anatômico,
12
1
cintura ajustável, de 120 a 150 WF
UND 112500
1,1900
133.875,0000
cm, com recortes nas pernas,
de 2 a 4 elásticos com barreira
lateral antivazamento, duas
tiras laterais para boa fixação.
Comprimento total da fralda
de no mínimo 45 cm e largura
total da manta de no mínimo 9
cm. Apresentar amostra.
Fralda Descartável Adulto
tamanho Médio. Para pacientes com peso entre: 40 a 70
quilos composta por material
antialérgico, macio e de alta
absorção, adequadas a sua
finalidade, com superfície
uniforme, formato anatômico,
13
1
cintura ajustável, de 100 a 120 WF
UND
75000
1,0700
80.250,0000
cm, com recortes nas pernas,
de 2 a 4 elásticos com barreira
lateral antivazamento, duas
tiras laterais para boa fixação.
Comprimento total da fralda
de no mínimo 45 cm e largura
total da manta de no mínimo 9
cm. Apresentar amostra.
Valor Total do Fornecedor: R$ 360.375,00 (trezentos e sessenta mil, trezentos e setenta e cinco
reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 531.900,00 (quinhentos e trinta e um mil e
novecentos reais).
Lotes Fracassados: 1-7-10
Ponta Grossa/PR, 25 de abril de 2022.
Pregoeira: Talita Araujo
______________________________________________________________________________
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INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N°. 001/2021

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula
sétima do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 27/03/2022 a 25/07/2022 e o
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 22/12/2022 a 21/04/2023.
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