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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  2 0. 2 1 2,   de  27/04/2022    
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o Decreto 18.515/2021, 18.533/2021 e 19.385/2021 
e o contido no protocolado SEI 28187/2022,

R E S O L V E
Art.1º.  O Decreto nº. 19.014/2021, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
  “Art. 1º.  “NOMEAR, a partir da data de publicação deste Decreto, GERUSA VON 

MUHLEN DE CARVALHO, para exercer o emprego de provimento em comissão 
de Assessora de Gabinete, CC 17, da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos. (NR)

 Art. 1º-A. Lotar, a partir de 11 de abril de 2022, GERUSA VON MUHLEN DE CARVALHO, 
titular do emprego de provimento em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, 
CC 17, código CC 17/19, na Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento 
Social. (AC)

 Art. 2º. As competências do Assessor de Gabinete nomeado na forma do artigo anterior 
são aquelas previstas no Anexo V, da Lei n. 4.284/1989, com a redação dada 
pela Lei n. 14.159/2021, além daquelas que forem delegadas pelo Titular da 
Pasta.” (AC)

Art.2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de abril de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 8/2022
 O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, nº 950, 2º andar, a 
seguinte licitação:
Abertura em 10 de Junho de 2022, às 14h - Execução de obras de pavimentação asfáltica das 
Ruas: Alfredo Pietrobelli, Antônio Garcia Valentim, Badi Miguel Esperidião, Henrique Luiz Wendler, 
Itamal Braga, Jorge Fumanchu, Luis Pereira Barreto e Rodolfo Wilson Taques, localizadas no Jar-
dim Esplanada e na Vila Leila Maria, Bairro Boa Vista, valor máximo R$ 4.176.203,11.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, no mesmo endereço do 
preâmbulo, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.pr.gov.
br/portaltransparencia/licitacoes.

Henrique Palermo do Vale 
Secretário Municipal

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 72/2022.

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 30 de maio de 
2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrô-
nica para Registro de Preços, objetivando a eventual aquisição conforme demanda, de BRINQUE-
DOS EDUCATIVOS E PARQUINHOS em atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal 
de Ensino de Ponta Grossa.. Valor Máximo: R$ 2.927.021,20(dois milhões, novecentos e vinte 
e sete mil e vinte e um reais e vinte 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 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, 02 de maio de 2022

Simone do Rocio Pereira Neves 
Secretária Municipal de Educação

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 81/2022.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 25 de maio de 2022, na 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos , Sala de Licitações do Departamento 
de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão Eletrôni-
co, para IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA INTERMEDIÁRIA COM 
SUPRIMENTOS. Valor Máximo: R$ 32.550,00(trinta e dois mil, quinhentos 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 às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42) 3220 1000, ramal 1337, ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes.

Ponta Grossa, 10 de maio de 2022
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 82/2022.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 26 de maio de 2022, 
na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos , Sala de Licitações do Departa-
mento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão 
Eletrônico, para Aquisição de toner e imagem para a  impressora SAMSUNG M3375FD, com o ob-
jetivo de atender as demandas e necessidades de todos os setores da Agência do Trabalhador de 
Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 17.733,30(dezessete mil, setecentos e trinta e três reais e trinta 
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 as 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337, ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 10 de maio de 2022
JOSÉ CARLOS LOUREIRO NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

______________________________________________________________________________
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Departamento de Compras e Contratos 
Ao (À) 

GTC Construtora de Obras Eireli ME 

  

 ANEXO II – Decreto n. 1.990/2008 

                                   

                                           INTIMAÇÃO PARA DEFESA  

                                           Ref. Protocolo Municipal SEI n. 35972/2022  

Por meio da presente INTIMAÇÃO fica o contratante/licitante a seguir indicado 
NOTIFICADO de que contra si corre requerimento de imposição de penalidade 
formulado pelo Fiscal do Contrato, em função dos fatos a seguir descritos: 

Contrato: 011/2021 Tomada de Preços n.18/2020 

Contratado: 

 GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI ME 

Avenida São Pedro, 46 – sala 02 – Centro – Itaperuçu/PR 

CEP 83560-000 

Secretaria/Órgão 
interessada: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO 

Objeto do Contrato: Construção de Campo de Futebol Society do Campo em lote localizado na 
Rua Janete Angela Carneiro Jacomel, Jardim Alto Alegre, Bairro Cará Cará. 

Resumo da(s) Infração(ões) 
Cometida(s): 

1ª Infração: Inadimplência da contratada, obra paralisada, sem 
justificativa 

Dispositivos do Decreto 
n.1.990/2008 que foram 
infringidos: 

Artigos 12º, inciso IV do Decreto Municipal 1.990/2008. 

IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na 
hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não 
abrangida pelos incisos anteriores. 

 https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/pontagrossa 

  

 

 

Departamento de Compras e Contratos 
Ao (À) 

GTC Construtora de Obras Eireli ME 

  

 ANEXO II – Decreto n. 1.990/2008 

                                   

                                           INTIMAÇÃO PARA DEFESA  

                                           Ref. Protocolo Municipal SEI n. 35972/2022  

Por meio da presente INTIMAÇÃO fica o contratante/licitante a seguir indicado 
NOTIFICADO de que contra si corre requerimento de imposição de penalidade 
formulado pelo Fiscal do Contrato, em função dos fatos a seguir descritos: 

Contrato: 011/2021 Tomada de Preços n.18/2020 

Contratado: 

 GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI ME 

Avenida São Pedro, 46 – sala 02 – Centro – Itaperuçu/PR 

CEP 83560-000 

Secretaria/Órgão 
interessada: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO 

Objeto do Contrato: Construção de Campo de Futebol Society do Campo em lote localizado na 
Rua Janete Angela Carneiro Jacomel, Jardim Alto Alegre, Bairro Cará Cará. 

Resumo da(s) Infração(ões) 
Cometida(s): 

1ª Infração: Inadimplência da contratada, obra paralisada, sem 
justificativa 

Dispositivos do Decreto 
n.1.990/2008 que foram 
infringidos: 

Artigos 12º, inciso IV do Decreto Municipal 1.990/2008. 

IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na 
hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não 
abrangida pelos incisos anteriores. 

 https://leismunicipais.com.br/prefeitura/pr/pontagrossa 

  

 

 

A presente INTIMAÇÃO é para a finalidade de apresentação de DEFESA ESCRITA, 
se quiser, com o prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento, na forma do Decreto 
Municipal n.1990/2008. 

O licitante/contratante poderá se fazer representar por Advogado ou agir 
pessoalmente, bem como, ter acesso à íntegra dos autos, nas dependências do 
DECON ou por fotocópia, que deverá ser solicitada no local, com o pagamento do 
preço público correspondente. 

A ausência de defesa importa na confissão dos fatos alegados pelo Fiscal do Contrato 
(PMPG) e poderá ensejar a imposição das penalidades previstas em lei e em 
regulamento. 

Esta intimação é feita com fundamento no § 1º, do Art. 9º da Lei Municipal n. 
8.393/2005 e no art. 44 da Lei Federal 8.666/93 do Decreto n 
1.990/2008.                                                                               

  

09 de maio de 2022 

  

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURELIO DIAS, Assistente de 
Administração I, em 09/05/2022, às 16:56, 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 22062 

 ______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  50 / 2022

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 10/05/2022       PROTOCOLO: 35064 / 2022 PROCESSO: 179

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

Endereço: AFONSO BOTELHO, 838

Bairro: TRIANON   Cidade: GUARAPUAVA - PR CEP: 

CNPJ: 03.757.610/0001-22  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresa ou Entidade Especializada para Elaboração de Edital e Realização de 01(um) Concurso Público, com 

provas deconhecimento para todos os empregos, prova de títulos para os empregos de nível superior, prova discursiva para 

Porcurador Municipal e prova de aptidão física para Guarda Civil Municipal para o Quadro Permanente de Servidores Públicos do 

Municipio de Ponta Grossa - PR. 0 concurso público deverá ser realizado na

cidade de PONTA GROSSA-PR

JUSTIFICATIVA

artigo 24, XIII da Lei n° 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0400811332001320213390390000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  30454  1.00Elaboração de Concurso Publico.  348.380,00  348.380,00 SVÇ

Total:  348.380,00 

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

EMBASAMENTO LEGAL

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

Secretária Municipal de Adm. e Recursos Humanos

Pág. 1/1www.elotech.com.br

C O N T R ATO S

DÉCIMO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO Nº 180/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA:  RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO  
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação: 

   “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A fiscalização ficará a cargo do servidor Douglas Marcelo Fagundes… e Carla Marcia 
Kochinski…A gestão do contrato ficar a cargo da servidora Maribel krum de Andrade… 

 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 330/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 14/03/2022 a 
12/06/2022, e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 12/06/2022 a 10/09/2022. 
 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº353/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 23/03/2022 a 
21/06/2022 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 21/06/2022 a 19/09/2022. 
 
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº146/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 168.883,80 (cento e 
sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). 
 
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº146/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a 
redução de meta física de R$ 14.465,65 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 1.600.815,39 
(um milhão seiscentos mil oitocentos e quinze reais e trinta e nove centavos). 
 
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 196/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
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 04.004.04.122.0017.1.014.4.4.90.51.” 

 
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 011/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA EIRELI  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica acrescido ao valor contratual aludido 
na cláusula terceira do instrumento originário R$ 41.378,98 (quarenta e um mil trezentos e 
setenta e oito reais e noventa e oito centavos). 
 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 011/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA EIRELI  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 03/04/2022 a 02/05/2022 
e o prazo de vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 02/07/2022 a 01/08/2022. 
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DÉCIMO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO Nº 180/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA:  RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO  
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação: 

   “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A fiscalização ficará a cargo do servidor Douglas Marcelo Fagundes… e Carla Marcia 
Kochinski…A gestão do contrato ficar a cargo da servidora Maribel krum de Andrade… 

 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 330/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 14/03/2022 a 
12/06/2022, e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 12/06/2022 a 10/09/2022. 
 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº353/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 23/03/2022 a 
21/06/2022 e o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 21/06/2022 a 19/09/2022. 
 
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº146/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 168.883,80 (cento e 
sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). 
 
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº146/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a 
redução de meta física de R$ 14.465,65 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 1.600.815,39 
(um milhão seiscentos mil oitocentos e quinze reais e trinta e nove centavos). 
 
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 196/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA EPP 
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 04.004.04.122.0017.1.014.4.4.90.51.” 

 
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 011/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA EIRELI  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica acrescido ao valor contratual aludido 
na cláusula terceira do instrumento originário R$ 41.378,98 (quarenta e um mil trezentos e 
setenta e oito reais e noventa e oito centavos). 
 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 011/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA EIRELI  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na 
cláusula oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 03/04/2022 a 02/05/2022 
e o prazo de vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 02/07/2022 a 01/08/2022. 
 
TERCEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COMERCIAL BORA EIRELI 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a marca do lote 89, constantes do Anexo I, o qual passa 
a ser:  
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. 

R$ 

89 1 20695 KG SAL DE COZINHA REFINADO – 
IODADO COM 
ANTIUMECTANTE  

Fardos com pacotes de 1 kg 

Validade mínima de 24 meses e 
deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade. 

 POP 

BEIJA FLOR R$ 0,8000 

 
 
CONTRATO Nº 152/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 
OBJETO: 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. 
VALOR: R$ 292.318,00 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e dezoito reais). 
PRAZO: 24 (vinte e quatro ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 033/2022. 
 
SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 
123/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A 
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 dos servidores Douglas Marcelo Fagundes... Alison 
Domingues... Rodrigo José da Luz Moura...Carla Marcia Kochinski... 
A gestão do contrato ficará a cargo da Servidora Maribel Krum de Andrade…” 

 
CONTRATO Nº 158/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: A. R. LICITACOES LTDA 
OBJETO: prestação de serviço de restaurante (almoço e jantar) e marmitex, para atender 
pessoas e grupos artísticos em eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura 
VALOR: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 53/2022 
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°006/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

CNPJ 17.443.793/0001-16 
SUCESSORA: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
  CNPJ 76.175.884/0001-87 
Conforme Lei nº 1 4. 1 1 8, de 01/12/2021 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC   
   CNPJ 76.659.820/0001-51 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
Fica alterado o preâmbulo do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:  
“CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, inscrito 
no CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado pelo Decreto Municipal n° 
19.846/2021, pela Secretaria Municipal de Cultura, Srº ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL...  
 

 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL 
A Secretaria Municipal de Cultura torna público que no mês de dezembro/2021 

realizou notificação por meio de AR aos proprietários dos imóveis abaixo mencionados, 
resultando na devolução do referido documento, frustrando a comunicação. Por isso vem, 
por meio deste, notificar os proprietários abaixo relacionados, para que: 
1. Se abstenham de realizar qualquer alteração que comprometa a estética ou o valor 
histórico e arquitetônico dos referidos bens e os mantenham em adequadas condições de 
conservação até a análise do COMPAC sobre o seu tombamento, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no artigo 47 da Lei Municipal 8431/2005 e responsabilização 
através de propositura de ação judicial por dano moral coletivo; 

2. Comuniquem ao COMPAC e à Secretaria Municipal de Cultura, dentro do 
prazo de 15 dias a partir desta publicação, sobre a necessidade de execução de obras de 
conservação e reparação do bem inventariado de que são proprietários, caso não 
disponham, comprovadamente, de recursos para realizá-las. 

Proprietários Imóvel 

Padaria Glória Ltda Rua General Carneiro, nº 419 

Gabriela Podolan Marochi Machado e outra Rua Ermelino de Leão, nº 1.565 

Cinesul Empreendimentos Imobiliários Ltda Rua Sete de Setembro, nº 680 

Marlene Miranda Ribas e Outros Rua Francisco Ribas, nº 872 

Espólio de Philibbos Fadel Rua Coronel Dulcídio, nº 820 

Gustavo Madureira Silveira Rua Tenente Hinon Silva, nº 333 

Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa Rua Júlia Wanderley, n° 587 

Helenise Mara Dobrusrki Rua Benjamin Constant, 511 / Ed. Manente 

Espólio Cesar Bernardo Manente Blanski Rua Benjamin Constant, 511 / Ed. Manente 

Colocando-nos à disposição, através do telefone 42.3220.1000 (ramal 2092), ou 
diretamente na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, à Rua Júlia 
Wanderley, 936, centro, tornem-se públicas estas informações.  

Ponta Grossa, 10 de maio de 2022. 

                                                                                                                                             
 

BRENDA ASCHELEY DE MORAIS FERREIRA 
Diretora do Departamento de Patrimônio Cultural 

 
 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 

______________________________________________________________________________

 

Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa - Rua Julia Wanderley, 936 – Centro (Mansão Villa Hilda) 
E.mail: cultura@pontagrossa.pr .gov.br                 Acesse cultura.pontagrossa.pr.gov.br 

Telefone: (42) 3220-1000 – ramais: 2088/2090/2091 
facebook.com/culturapg1       instagram @cultura.pg 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

  
   
 
         O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, com fulcro na Constituição 
Federal Artigo 216, e na Lei Municipal nº 8.431/2005, através de deliberação em 
reunião datada de 02 de maio de 2022, declara excluso do INVENTÁRIO CULTURAL 
o imóvel abaixo relacionado. 
 
- Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 1.441, 1.465 e 1.475. 
                                                                                                                                

 
Ponta Grossa, 09 de maio de 2022. 

 
 

 
 

BRENDA ASCHELEY DE MORAIS FERREIRA 
Diretora do Departamento de Patrimônio Cultural 

 
 
 
 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 
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EDITAL DE CHAMAMENTO
 O Município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
faz o chamamento dos familiares de Boleslau Coniski, cessionário do tumulo 652 da quadra 9 no 
cemitério Municipal São José, para tratar de assuntos referente a sepultura. Favor dirigir-se com 
urgência ao Departamento de Serviços Funerários e Cemitérios, à Rua Theodoro Rosas 226 ( em 
frente ao Sesc). Fone 32202080

ANDRÉ LUIS PITELA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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SÚMULA DA CONCESSÃO DA Licença Ambiental Simplificada
ART & TERRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada com validade 
de 2 anos para atividade Transporte rodoviário de carga,  exceto produtos perigosos e mudanças,
 intermunicipal, interestadual e internacional,  na R TEIXEIRA MENDES 819 - Uvaranas, Ponta 
Grossa - Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LAS
ART & TERRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Torna público que irá requerer a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Ambiental Sim-
plificada, para Transporte rodoviário de carga,  exceto produtos perigosos e mudanças,  intermuni-
cipal, interestadual e internacional R TEIXEIRA MENDES 819, Uvaranas, Ponta Grossa – Paraná.
______________________________________________________________________________

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
A empresa J. A. PRZYBZLOVICZ E& FILHO LTDA – EPP, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, a da licença de operação protocolada sob n°1688095 para atividade 
de fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis, localizada na Rua Francisco PR-
ZYBZLOVICZ, S/N – QUADRA 11 LOTE 2B, Distrito Industrial, no município de Ponta Grossa – PR
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença de Operação e Regularização
A RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Operação e Regularização, para a atividade de Comércio atacadista 
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios implementada na AV . 
GENERAL CARLOS CAVALCANTI 4028, UVARANAS – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A NASCIMENTO & OSTAPECHEN AUTO ELETRICA LTDA (SHIFT ELETRONIC TRUCK ELE-
TRICA) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa 
– PR, a Licença Simplificada, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores implementada na AV PRESIDENTE KENNEDY 111, COLONIA DONA 
LUIZA – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa J. A. PRZYBZLOVICZ E& FILHO LTDA – EPP, vem através dessa solicitar a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a renovação da 
licença de operação para atividade de fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis, 
localizada na Rua Francisco PRZYBZLOVICZ, S/N – QUADRA 11 LOTE 2B, Distrito Industrial, no 
município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
A QMC TELECOM – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para instalação de Estação 
Rádio Base, na Rua Baltazar Lisboa esquina com a Rua Barão do Bojuru - Bairro Ronda – Ponta 
Grossa/PR Cep: 84052-170.
______________________________________________________________________________

SÚMULA REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF nº 12.337.212/0001-48, com sede à Rua Xavier da Silva, nº 443, Centro, CEP 
84010-250, Ponta Grossa/PR, torna público e irá requerer a Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te de Ponta Grossa – PR a Licença Prévia para a construção do empreendimento residencial o 
qual será constituído por 28 unidades de casas com dois e três pavimentos, com área real a ser 
construída 5.923,85m² na áreas de terreno denominada A/R-1-D ( A barra R traço um traço D) s/nº, 
quadrante N-E, (Rua Angelo Madalozzo s/nº), inscrição cadastral nº 08.6.05.69.0388.000, situado 
no Jardim Carvalho II, Bairro Jardim Carvalho em Ponta Grossa – Estado do Paraná.

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do 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 10 de maio de 2022.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

517313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - KARLA DANIELE 
DOS SANTOS 3070103/2017

210183 LUCIANA WELTER RIBAS 1350090/2020
232058 A R ULIANA & CIA LTDA 2010321/2018
218971 ROBERTO DELEGA DE OLIVEIRA 3050300/2019

______________________________________________________________________________
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 10 de maio de 2022.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do 
Contribuinte Nome PROTOCOLO

475102 OSVANDIR LUIZ CARDOSO - JOÃO CARLOS DOS SANTOS 3080041/2019
184416 MARLI DORN - ERLY SCHWAB PIMPÃO 3030214/2019
92360 ESPÓLIO DE NICOLAU VANJURA - CARLOS JUNIOR MACHADO 3100287/2019

255769 ASSOCIAÇÃO PROCONSTRUÇÃO DO EDIFICIO PLATINUM 
DESIGN RESIDENCE - JONAS DE MELLO CHUEIRE 1340069/2019

456144 ESPÓLIO DE ANDRÉ SOVINSKI - TIAGO JOSE MAIA DA LUZ 1060060/2019
460627 CRISTIANE SOULTOVSKI CORIA - CIBELE APARECIDA DE LIMA 1010398/2019

120103 ESPÓLIO DE PAULINO FRANCISCO DA PAIXÃO - MARILU DE 
FATIMA TEIXEIRA PAIXÃO 1960067/2019

205308 MAURICIO SUTIL MACHADO & CIA LTDA 2480177/2019
591792 VALDIR FERREIRA CORREIA 1160275/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON - Ponta Grossa

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA

2ª Via do Edital Nº: 4/2022 
 (PRAZO DE 10 DIAS)

 

PROTOCOLO: 27/2020
 CONSUMIDOR: LEONILDA PANKEVICZ

 FORNECEDOR: PROENSINO CASTELO EDUCACIONAL LTDA
 

A PROCON PONTA GROSSA , sito à R. Balduíno Taques, 445, através de seu Coordenador LEONARDO
WERLANG, com fundamento nos Artigos 42, Parágrafo 2º e 46, Parágrafo 2º do Decreto Federal nº 2181/97; FAZ
SABER que perante este ORGÃO, tramita o processo administrativo, cujo consumidor e fornecedor estão citados
acima. Que ao processo foi imputada multa no valor de: R$ 1.582,797.

 
Por este EDITAL fica notificado o fornecedor, para recolher o valor da sanção pecuniária, ou apresentar recurso da
decisão, no prazo de 10 (dez) dias, contados desta publicação; sob pena de ter seu débito inscrito em dívida ativa.

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou passar o presente Edital que será afixado no átrio
deste PROCON PONTA GROSSA.

 
Dado e passado em Ponta Grossa, 28 de abril de 2022

 
Eu, Tamara Mohamad Ataya Capri, que fiz digitar e subscrevo. 

 
______________________________________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 

COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON - Ponta Grossa

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA

2ª Via do Edital Nº: 5/2022 
 (PRAZO DE 10 DIAS)

 

PROTOCOLO: 1686/2019
 CONSUMIDOR: ALINE DE FATIMA SANTOS CASTILHO

 FORNECEDOR: PROENSINO CASTELO EDUCACIONAL LTDA
 

A PROCON PONTA GROSSA , sito à R. Balduíno Taques, 445, através de seu Coordenador LEONARDO
WERLANG, com fundamento nos Artigos 42, Parágrafo 2º e 46, Parágrafo 2º do Decreto Federal nº 2181/97; FAZ
SABER que perante este ORGÃO, tramita o processo administrativo, cujo consumidor e fornecedor estão citados
acima. Que ao processo foi imputada multa no valor de: R$ 1.582,79.

 
Por este EDITAL fica notificado o fornecedor, para recolher o valor da sanção pecuniária, ou apresentar recurso da
decisão, no prazo de 10 (dez) dias, contados desta publicação; sob pena de ter seu débito inscrito em dívida ativa.

 
E para que chegue ao conhecimento do interessado, mandou passar o presente Edital que será afixado no átrio
deste PROCON PONTA GROSSA.

 
Dado e passado em Ponta Grossa, 28 de abril de 2022

 
Eu, Tamara Mohamad Ataya Capri, que fiz digitar e subscrevo. 

 

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

S A Ú D E
11/05/2022 
PRIMEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 308/2021-
LICITAÇÃO PREGÃO Nº 83/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro do 
lote nº 8  ítem 1: 

Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$ 
8 1 3000 PCT Compressa de gaze hidrófila tipo 

queijo não estéril medindo 91cm 
de largura x 90m de 
comprimento, com densidade de 
9 fios por cm², confeccionada 
com fios 100% algodão em tecido 
tipo tela, composta por 3 dobras 
e 8 camadas, uniformemente 
enroladas sobre si, altamente 
absorvente, alvejada e isenta de 
impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. 
Embaladas individualmente com 
peso mínimo de 1,2 quilos. O 
produto deverá atender na 
íntegra as especificações da NBR 
14.108. Sob pena de 
desclassificação.  

MEDIHOUSE 76,7800 

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
 
 SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 068/2019 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação do Contrato n°068/2019, devidamente registrado 
e publicado, oriundo da licitação pregão nº 113/2019, visando alteração do anexo l, nos termos do 
protocolado municipal número 02571/2022  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
Fica alterada a cláusula segunda do instrumento originário, referente ao anexo l, que passará ter a 
seguinte redação:  
2. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS :  
“b) O local de embarque passa a ser no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa.”  
“d) O local de desembarque, passa a ser no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa e 
próximo ao Terminal Central.”  
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 TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 483/2021-   
LICITAÇÃO PREGÃO 79/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral da ata de registro de preços de n° 
483/2021, devidamente registrado e publicado, oriundo da licitação pregão 79/2021, visando inclusão de 
dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número SEI 06185/2022.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO  
Fica incluída a Ata de Registro de Preços no referido Pregão, do instrumento originário, que passa ter a 
seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária número”  
24.001.10.3010055.1380/449052 /  24.001.10.3010055.1381/449052  
24.001.10.3010055.1382/449052 /  24.001.10.3010055.1383/449052  
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. 
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PRIMEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A MENOR VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 
184/2021- LICITAÇÃO PREGÃO Nº 19/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilíbrio a 
menor valor do lote nº 27 ítem 1 

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

27 1 20000 UND Avental impermeável, descartável, 
confeccionado em TNT 100% 
polipropileno, gramatura mínima de 30 
g/ m², gola careca e tira de amarração 
no pescoço, mangas longas, punho de 
malha ou elástico e abertura posterior, 
atóxico, hidro/hemorrepelente, 
hipoalérgico, com baixo desprendimento 
de partículas e  resistente,  deve  
proporcionar  barreira antimicrobiana 
efetiva (Teste de Eficiência de Filtração 
Bacteriológica – BFE). Disponível em 
vários tamanhos. APRESENTAR 
AMOSTRA 

MEDGAUZE 
AV. MANGA 
LONGA 

R$ 2,34 

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
 
PRIMEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2021- 
LICITAÇÃO PREGÃO Nº 18/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o lote nº 05 item 1 do instrumento originário. 

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

5 1 433.115 CAP Amoxicilina 500 mg.  Cápsula  Hypera  
Brainfarma 
Genérico 

R$ 0,1479 

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário 
 
PRIMEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 323/2021-
LICITAÇÃO PREGÃO Nº 66/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilíbrio 
do lote nº 43 e 61 ítem 1 

Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$ 
43 1 1916 UND Dieta enteral líquida 

nutricionalmente completa, 
polimérica, hipercalórica, 
densidade calórica de 1.5 
Kcal/ml, 14 a 16% de proteína, 
normoproteica, isenta de glúten, 
sacarose e lactose, sistema 
aberto ou fechado. Embalagem 
1000 ml.Acompanha 1 equipo 
gravitacional macrogotas 
bonificado para cada dieta. 

Trophic 1.5 - 
Prodiet  
Tetra Pack 
1L 

R$ 25,35 

61 1 302 LTA Alimento em pó para nutrição 
oral/enteral para crianças até 10 
anos de idade, nutricionalmente 
completa, rico em vitaminas e 
minerais, fonte protéica 100% 
origem animal, isenta de fibras e 
glúten e sem adição de lactose. 
Sabor baunilha. 
Embalagem lata 400g. Será 
aceita lata com menor gramagem 
desde que na entrega seja feita a 

Trophic 
Infant - 
Prodiet  Lata 
400g 

R$ 40,30 

compensação em peso. 
Acompanha um frasco 
descartável de nutrição enteral + 
1 equipo gravitacional 
macrogotas bonificado para cada 
lata. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 
 
TERCEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 346/2021- 
LICITAÇÃO PREGÃO Nº 78/2021 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro dos 
lotes nº 7,12,31,46,56,63,64,71 ítem 1 

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

7 1 96 PCT Canjica branca de milho tipo 1, 
pacote de 500g.  

D'mille R$ 5,84 

12 1 96 PCT Farinha de trigo especial tipo 1, 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, pacote 5Kg  

Spessatto R$ 18,90 

31 1 960 LTA Milho verde em conserva, lata 
200g  

Fugini R$ 3,30 

46 1 2100 PCT Margarina cremosa, 80% de 
lipídeos, com sal pote 500g 
Coamo  

Coamo 
Fam¿lia 

R$ 8,96 

56 1 672 PCT Biscoito doce tipo maisena, 
leite ou Maria. Embalado 
internamente em 3 tubetes, 
pacote com 400g.  

Luam R$ 3,51 

63 1 564 PCT Macarrão espaguete com ovos 
1ª linha, pacote 500g  

D'mille R$ 2,58 

64 1 564 PCT Macarrão parafuso com ovos 1ª 
linha, pacote 500g  

D'mille R$ 2,57 

71 1 2940 PCT Café torrado e moído 
embalagem a vácuo de 1ª linha 
extra forte com selo ABIC, 
pacote de 500g  

Brasil R$ 16,64 

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário. 
 
PRIMEIRO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 006/2022- INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 01/2022 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica retificada a numeração do contrato 006/2022 com a seguinte redação: 
 
Onde se lê: 
CONTRATO: 005/2022 
Leia-se: 
CONTRATO: 006/2022 
 
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva 
súmula no Diário Oficial do Município. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº 5/2022

ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO 
DE PONTA GROSSA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e 
que deverão ser repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIM-
SAMU, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021
Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE De PONTA 
GROSSA/PR são transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução 
SESA n° 1.034/2021.

VALOR GLOBAL: R$ 2.695.000,00 (Dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: A partir de 01/01/2022 com término em 31 de novembro de 2022
______________________________________________________________________________
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CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
ARAPOTI. 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo  informação sobre os custos, para fins de 
pagamento. Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 953.510,40 (Novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e dez reais e quarenta 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 61.516,80 (Sessenta e um mil, quinhentos e 
dezesseis reais e oitenta centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 891.993,60 (Oitocentos e noventa e um mil, 
novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
301 – ATENÇÃO BÁSICA 
0004 – ARAPOTI MAIS SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
10.301.0004.2-033 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DE SAÚDE 
 
CONTRATO DE PROGRAMA N° 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICÍPIO DE 
ARAPOTI 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 31/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
CARAMBEÍ 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
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consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 247.095,00 (Duzentos e quarenta e sete mil e noventa e cinco reais) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 52.326,00 (Cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e 
seis reais) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 194.769,00 (Cento e noventa e quatro mil, setecentos 
e sessenta e nove reais) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
Exercício da despesa – 2022; Conta da despesa – 253; Funcional programática – 
06.002.0010.0301.1001.2045; Fonte de recurso  - 00000; Natureza de despesa – 3337170390100000000; 
Grupo da fonte – Rateio pela prestação de contas.  
Exercício da despesa – 2022; Conta da despesa – 254; Funcional programática – 
06.002.0010.0301.1001.2045; Fonte de recurso – 00303; Natureza de despesa – 3337170390100000000; 
Grupo da fonte – Rateio pela prestação de contas.  
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 30/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
CARAMBEÍ 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 061/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
CASTRO 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
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no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.414.745,00 (Dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 155.790,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e noventa reais) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 2.258.955,00 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e 
oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) 
VALOR GLOBAL DOS INCENTIVOS FINANCEIROS DE REPASSE DAS VERBAS FEDERAIS E 
ESTADUAIS: R$ 1.446.630,00 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta reais)  
VALOR INCENTIVO DA UNIÃO: R$ 48.221,00 (Quarenta e oito mil, duzentos e vinte e um reais) mensal 
VALOR INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: R$ 72.331,50 (Setenta e dois mil 
trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) mensal 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
11.001.0010.0302.0011.2026 – cód. Red. 400 – fonte 000. 
11.001.0010.0302.0011.2026 – cód. Red. 611 – fonte 494. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 063/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
CASTRO 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva,  Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
FERNANDES PINHEIRO 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
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b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 172.168,56 (Cento e setenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e 
seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 12.011,76 (Doze mil, onze reais e setenta e seis 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 160.156,80 (Cento e sessenta mil, cento e cinquenta 
e seis reais e oitenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 07.001.10.302.0701.2-032. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
FERNANDES PINHEIRO 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva,  Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
GUAMIRANGA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
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f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 274.955,76 (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais 
e setenta e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 19.182,96 (Dezenove mil, cento e oitenta e dois 
reais e noventa e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 255.772,80 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 326-07.105.10.301.0012.2036.3.3.90.39.00.00. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
GUAMIRANGA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 3/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IMBAÚ 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 450.272,52 (Quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 29.049,84 (Vinte e nove mil, quarenta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos) 
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VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 421.222,68 (Quatrocentos e vinte e um mil, duzentos 
e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 
07.001.10.122.0008.2.071.3.3.71.70.00.00 – 1000 – Rateio pela participação em consórcio público 
07.001.10.122.0008.2.071.3.3.71.70.00.00 – 6494 – Rateio pela participação em consórcio público 
 
CONTRATO DE PROGRAMA N°04/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICÍPIO DE 
IMBAÚ 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva,  Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IMBITUVA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.031.153,76 (Um milhão, trinta e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e 
seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 71.940,96 (Setenta e um mil, novecentos e quarenta 
reais e noventa e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 959.212,80 (Novecentos e cinquenta e nove mil, 
duzentos e doze reais e oitenta centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
10.122.1001.2-030 – Transferências Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais – CIMSAMU  
3.3.71.70.00.00 – Rateio pela participação em Consórcio Público 
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CONTRATO DE PROGRAMA N°001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICÍPIO DE 
IMBITUVA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva,  Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
INACIO MARTINS 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 344.182,32 (Trezentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e 
dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 24.012,72 (Vinte e quatro mil, doze reais e setenta 
e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 320.169,60 (Trezentos e vinte mil, cento e sessenta e 
nove reais e sessenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
06. Fundo Municipal de Saúde  
06.002 Departamento de Serviços Médicos/Odontologia 
10.302.1001.2-044 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU 
02230 00000 3.1.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
02240 00303 3.1.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
02250 00000 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
02260 00303 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
02270 00303 4.4.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
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CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
INÁCIO MARTINS 
OBJETO: Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema integrado de 
forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na região 
denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e Unidades 
de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e emergência 
da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Fernandes 
Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, Ortigueira, 
Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, Sengés, Teixeira 
Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do CONSÓRCIO, nos 
termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 5/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IPIRANGA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 156.335,40 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 33.106,32 (Trinta e três mil, cento e seis reais e 
trinta e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 123.229,08 (Cento e vinte e três mil, duzentos e vinte 
e nove reais e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 12 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
Secretaria Municipal de Saúde 
Manutenção de Consórcios Intermunicipais em Saúde 
08.001.10.302.0012.2032-180-3.3.71.70.00.00.01303  
3.3.71.70.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 5 - I/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IPIRANGA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
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Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 12 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IRATI 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.902.151,44 (Um milhão, novecentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 132.708,24 (Cento e trinta e dois mil, setecentos e 
oito reais e vinte e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 1.769.443,20 (Um milhão, setecentos e sessenta e 
nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)  
VALOR GLOBAL DOS INCENTIVOS FINANCEIROS DE REPASSE DAS VERBAS FEDERAIS E 
ESTADUAIS: R$ 1.329.978,00 (Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais) 
VALOR INCENTIVO DA UNIÃO: R$ 38.500,00 (Tinta e oito mil, quinhentos reais) mensal 
VALOR INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: 72.331,50 (Setenta e dois mil trezentos 
e trinta e um reais e cinquenta centavos) mensal 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
N° 08.001.10.301.1001.2.131.3.3.71.70.00.00  
Descrição: Rateio pela Participação em Consórcio Público 
Fonte de Recursos: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serv. Público de Saúde 
N° 08.001.10.301.1001.2.131.3.3.71.70.00.00  
Descrição: Rateio pela Participação em Consórcio Público 
Fonte de Recursos: 303 – 15% DE IMPOSTOS 
 
CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
IRATI 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que deverão ser 
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repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIMSAMU, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS 
GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021 
Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRATI/PR são 
transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução SESA n° 1.034/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 
VIGÊNCIA: A partir de 24/11/2021, admitida à prorrogação, caso a Resolução SESA 1.034/2021 seja 
também prorrogada.    
CONTRATO DE PROGRAMA N° 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O 
MUNICÍPIO DE IRATI 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE IVAÍ 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 470.360,52 (Quatrocentos e setenta mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e 
dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 30.345,84 (Trinta mil, trezentos e quarenta e cinco 
reais e oitenta e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 440.014,68 (Quatrocentos e quarenta mil, quatorze 
reais e sessenta e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
01780 0000  01790 00303 01800 00494 
 
 
 

 
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 
 

CONTRATO DE PROGRAMA N° 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O 
MUNICÍPIO DE IVAÍ  
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 1683/2021 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
JAGUARIAÍVA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 1.178.228,16 (Um milhão, cento e setenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e 
dezesseis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 76.014,72 (Setenta e seis mil, quatorze reais e 
setenta e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 1.102.213,44 (Um milhão, cento e dois mil, duzentos 
e treze reais e quarenta e quatro centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 
11.001.10.301.0019.2115.3.3.71.70.00 
 
CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº 1002/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
JAGUARIAÍVA 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIAÍVA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que deverão 
ser repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIMSAMU, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS 
GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021 
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Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JAGUARIAÍVA/PR são transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução SESA 
n° 1.034/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 
VIGÊNCIA: A partir de 24/11/2021, admitida à prorrogação, caso a Resolução SESA 1.034/2021 seja 
também prorrogada 
 
CONTRATO DE PROGRAMA N°1682/2021 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O 
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
MALLET 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 424.059,12 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, cinquenta e nove reais e doze 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 29.585,52 (Vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 394.473,60 (Trezentos e noventa e quatro mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 02.08.10.302.0024.2.030.3.3.71.70.39 
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CONTRATO DE PROGRAMA N°001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O 
MUNICÍPIO DE MALLET 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 007/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
ORTIGUEIRA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 222.186,60 (Duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 47.051,28 (Quarenta e sete mil, cinquenta e um 
reais e vinte e oito centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 175.135,32 (Cento e setenta e cinco mil, cento e trinta 
e cinco reais e trinta e dois centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 09.004.10.302.0010.2073.3.3.71.70.00 
 
CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº 107/2021 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
ORTIGUEIRA 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORTIGUEIRA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que deverão ser 
repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIMSAMU, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS 
GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021 
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Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE De 
ORTIGUEIRA/PR são transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução SESA 
n° 1.034/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses com início em Dezembro de 2021, admitida à prorrogação nos termos do artigo 57 
da Lei 8.666/93 caso a Resolução SESA 1.034/2021 seja também prorrogada. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 008/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
ORTIGUEIRA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 1233/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PALMEIRA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 347.911,80 (Trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e onze reais e oitenta 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 73.675,44 (Setenta e três mil, seiscentos e setenta 
e cinco reais e quarenta e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 274.236,36 (Duzentos e setenta e quatro mil, duzentos 
e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
14.001.10.302.0032.6.159.3.3.71.70.00.00. Fonte 1303         
14.001.10.302.0032.6.159.3.3.71.70.00.00. Fonte 1000.   
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CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº 1236/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PALMEIRA 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que deverão ser 
repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIMSAMU, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS 
GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021 
Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE De PALMEIRA /PR 
são transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução SESA n° 1.034/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.940.000,00 (Dois milhões, novecentos e quarenta mil reais) 
VIGÊNCIA: A partir de 01/01/2022 com término em 31 de dezembro de 2022, admitida à prorrogação, 
caso a Resolução SESA 1.034/2021 seja também prorrogada. 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 1234/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PALMEIRA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a manutenção de sistema integrado de forma 
regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na região denominada 
Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e Unidades de Suporte 
Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e emergência da população 
na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Fernandes Pinheiro, 
Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, Ortigueira, Palmeira, 
Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco 
Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 
da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 202/2021 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PIRAÍ DO SUL 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 863.080,92 (Oitocentos e sessenta e três mil, oitenta reais e noventa e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 55.682,64 (Cinquenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 807.398,28 (Oitocentos e sete mil, trezentos e noventa 
e oito reais e vinte e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
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DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
06.001.10.301.0005.2.026. 3.3.71.70.00.00  
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 203/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PIRAÍ DO SUL 
OBJETO:O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba , Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 11.456.785,56 (Onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 
VALOR CONTRATO DE RATEIO: R$ 3.660.147,60 (Três milhões, seiscentos e sessenta mil, cento e 
quarenta e sete reais e sessenta centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 775.090,08 (Setecentos e setenta e cinco mil, 
noventa reais e oito centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 2.885.057,52 (Dois milhões, oitocentos e oitenta e 
cinco mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)  
VALOR SERVIÇOS EXCLUSIVOS: R$ 1.451.223,96 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, 
duzentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos) 
VALOR GLOBAL DOS INCENTIVOS FINANCEIROS DE REPASSE DAS VERBAS FEDERAIS E 
ESTADUAIS: R$ 6.345.414,00 (Seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze 
reais) 
VALOR INCENTIVO DA UNIÃO: R$ 199.566,00 (Cento e noventa e nove mil, quinhentos sessenta e seis 
reais) mensal 
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VALOR INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: 329.218,50 (Trezentos e vinte e nove mil 
duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) mensal 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA indica que os valores acima 
descritos estão consignados em dotação orçamentária própria sob a rubrica:  
24.001.10.3020061.2281/33.71.70.39.01; 
24.001.10.3020061.2282/33.71.70.39.01; 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 004/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA  
OBJETO:O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2021 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PORTO AMAZONAS 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
g) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
h) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
i) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
j) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
k) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
l) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 49.969,80 (Quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 10.581,84 (Dez mil, quinhentos e oitenta e um reais 
e oitenta e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 39.387,96 (Trinta e nove mil, trezentos e oitenta e sete 
reais e noventa e seis centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
09- Departamento de Saúde 
09.001 – Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0029-2029 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
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3.3.71.70.00.00 – Rateio para Participação em Consórcio Público 
1895-303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00-15%) 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
PORTO AMAZONAS 
OBJETO:O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO N° 11/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
REBOUÇAS 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$464.121,36 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e trinta e 
seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 32.380,56 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais 
e cinquenta e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 431.740,80 (Quatrocentos e trinta e um mil, setecentos 
e quarenta reais e oitenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
05.001.10.301.0005.2.504.3.3.71.70.00.00 – 1303 – Rateio pela Participação em Consórcio Público 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 11/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
REBOUÇAS 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
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Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO N° 055/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
RESERVA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 58.175,28 (Cinquenta e oito mil, cento e setenta 
e cinco reais e vinte e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
06.0001-10.302.0016.2063 
3371.70.00.00-000 Rateio pela participação em Consórcio Público 
3390.90.39.00.00-000 Outros serviços de terceiros – PJ  
 
CONTRATO DE RATEIO N° 056/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
RESERVA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
g) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
h) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
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i) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
j) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
k) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
l) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 632.656,17 (Seiscentos e trinta e dois mil, 
seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos  
VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 04 de abril de 2022 com término em 31 de dezembro do mesmo ano. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
06.0001-10.302.0016.2063 
3371.70.00.00-000 Rateio pela participação em Consórcio Público 
3390.90.39.00.00-000 Outros serviços de terceiros – PJ 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 054/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
RESERVA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 04 de abril de 2022 com término em 31 de dezembro do mesmo ano. 
 
CONTRATO DE RATEIO 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE RIO 
AZUL 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
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Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 477.805,68 (Quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e sessenta 
e oito centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 33.335,28 (Trinta e três mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e vinte e oito centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 444.470,40 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
07.001 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.10012038 Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
2320 303 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros - PJ 
 
CONTRATO DE PROGRAMA N° 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O 
MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 038/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TRIUNFO 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 514.219,32 (Quinhentos e quatorze mil, duzentos e dezenove reais e trinta e dois 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 33.175,44 (Trinta e três mil, cento e setenta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos) 
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VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 481.043,88 (Quatrocentos e oitenta e um mil, quarenta 
e três reais e oitenta e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
43 – 10.302.4.3.3.70.41.00.00.00.00.100.303.01.02.00.0000.02.01.00 – 355.000,00  
43 – 10.302.4.3.3.70.41.00.00.00.00.100.494.09.02.06.0020.00.00.00 – 160.000,00 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 037/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU E O 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
SENGÉS 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 198.298,20 (Cento e noventa e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 41.992,56 (Quarenta e um mil, novecentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 156.305,64 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e 
cinco reais e sessenta e quatro centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
10 – Fundo Municipal de Saúde 
002 – Depto. De Saúde Coletiva 
10.301.00152048 – Manutenção da Rede Municipal de Saúde – Atenção Básica 
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3.3.72.39.00.00 – O.S.T. – PJ  
4110 – Fonte 303 – Exercício Corrente 
4110 – Fonte 303 – Exercício Atual 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
SENGÉS 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TEIXEIRA SOARES 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 395.080,56 (Trezentos e noventa e cinco mil, oitenta reais e cinquenta e seis 
centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 27.563,76 (Vinte e sete mil, quinhentos e sessenta 
e três reais e setenta e seis centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 367.516,80 (Trezentos e sessenta e sete mil, 
quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica:  
10.301.0331.2066 – Manutenção do SAMU 
3.3.71.70.00.00 – Rateio pela participação em Consórcio Público. 
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CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TEIXEIRA SOARES 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 46/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TELEMACO BORBA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.698.086,24 (Dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitenta e seis reais e 
vinte e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 174.070,08 (Cento e setenta e quatro mil, setenta 
reais e oito centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 2.524.016,16 (Dois milhões, quinhentos e vinte e 
quatro mil, dezesseis reais e dezesseis centavos) 
VALOR GLOBAL DOS INCENTIVOS FINANCEIROS DE REPASSE DAS VERBAS FEDERAIS E 
ESTADUAIS: R$ 1.329.978,00 (Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e oito reais)  
VALOR INCENTIVO DA UNIÃO: R$ 38.500,00 (Tinta e oito mil, quinhentos reais) mensal 
VALOR INCENTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ: 72.331,50 (Setenta e dois mil trezentos 
e trinta e um reais e cinquenta centavos) mensal 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 
Código – 752; Dotação – 12.001.10.301.1001.2084.3371.70; Recurso – 303; Verba – Própria  
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CONTRATO DE RATEIO PARA REPASSE DE VERBAS SESA Nº  
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TELÊMACO BORBA 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de rateio o repasse das verbas Estaduais recebidas do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO BORBA/PR, repassadas ao CONSORCIADO e que 
deverão ser repassadas ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPO GERAIS – CIMSAMU, 
conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU 
CAMPOS GERAIS – CIMSAMU, realizada em 23/11/2021 
Parágrafo único – As verbas Estaduais recebidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO 
BORBA/PR são transferidas pelo FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, nos termos da Resolução SESA n° 
1.034/2021. 
VALOR GLOBAL: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) 
VIGÊNCIA: A partir de 24/11/2021, admitida à prorrogação, caso a Resolução SESA 1.034/2021 seja 
também prorrogada. 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 45/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TELÊMACO BORBA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TIBAGI 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 692.634,24 (Seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 44.686,08 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e oito centavos) 
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VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 647.948,16 (Seiscentos e quarenta e sete mil, 
novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)  
VIGÊNCIA: Entra em vigor em 03 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro do mesmo ano 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação 
orçamentária própria sob a rubrica: 
- 14.002.10.301.1001.2078.3371700000 – Vínculo 000 – Ref. 65 
- 14.002.10.301.1001.2078.3371700000 – Vínculo 303 – Ref. 66 
 
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
TIBAGI 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 
CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
VENTANIA 
OBJETO: Constitui objeto do contrato de rateio a distribuição dos custos das atividades desenvolvidas pelo 
Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais – CIMSAMU, implantado pelo Ministério da Saúde e 
SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3a, 4a e 21a Regionais de Saúde de forma a assegurar a 
consecução dos objetivos propostos entre as partes, integrantes do referido consórcio considerando 
especialmente o que consta no contrato de programa e ainda o seguinte: 
a) Os custos relativos aos serviços administrativos do consórcio serão repartidos por todos os municípios 
consorciados, sendo que a composição destes custos será sempre anunciada no mês de novembro de um 
ano para vigorar no ano seguinte. Esta composição dos custos ou o seu valor somente poderá ser alterada 
no transcurso do ano seguinte, por decisão da maioria em Assembleia geral especificamente convocada 
para este fim. 
b) Os custos relativos aos serviços de saúde compartilhados serão repartidos entre os municípios 
consorciados que fizerem uso dos referidos serviços, havendo informação específica a estes municípios 
quanto aos custos dos serviços e a forma do rateio 
c) Os custos relativos aos serviços de saúde com dedicação exclusiva de um dos municípios consorciados 
serão por este suportados na integralidade, havendo informação sobre os custos, para fins de pagamento. 
Neste caso não haverá rateio, em face da exclusividade da utilização. 
d) Os custos relativos à manutenção da base do SAMU em cada Município serão custeados pelo próprio 
Município através da administração direta ou da Fundação Municipal de Saúde, com contratos próprios, 
sem ligação com a administração do CIMSAMU. 
e) Eventual acréscimo de serviços durante o exercício implicará em aditivo ao contrato de rateio. 
f) A especificação dos custos e a forma de rateio sempre constarão de anexo ao contrato ou dos aditivos 
firmados. 
Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e 
técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços 
públicos na área da gestão pública. 
VALOR GLOBAL: R$ 125.123,40 (Cento e vinte e cinco mil, cento e vinte três reais e quarenta centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA: R$ 26.496,72 (Vinte e seis mil, quatrocentos e noventa 
e seis reais e setenta e dois centavos) 
VALOR REF. MANUTENÇÃO OPERACIONAL: R$ 98.626,68 (Noventa e oito mil, seiscentos e vinte e seis 
reais e sessenta e oito centavos)  
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
DOTAÇÃO: O Município indica que os valores acima descritos estão consignados em dotação orçamentária 
própria sob a rubrica: 10.301.0009-2024 
 
 
 
 

 
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 
 

CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2022 
ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU E O MUNICIPIO DE 
VENTANIA 
OBJETO: O presente Contrato de Programa tem por objeto a continuidade da manutenção de sistema 
integrado de forma regionalizada denominado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na 
região denominada Campos Gerais, incluindo Central de Regulação, Unidades de Suporte Avançado e 
Unidades de Suporte Básico, o qual facilitará o acesso ao serviço de atendimento móvel de urgência e 
emergência da população na área de abrangência dos Municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva, Mallet, 
Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, 
Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, municípios consorciados e integrantes do 
CONSÓRCIO, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007. 
VIGÊNCIA: 01 de janeiro de 2022 com término em 31 de dezembro de 2022. 
 

P R O L A R
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. 27860/2022
 Contrato nº. 633 – Loteamento Jardim Cachoeira. Compromissária compradora: ANDRES-
SA CHRISTINA MIRANDA. Data da rescisão contratual unilateral: 27 de abril de 2022. Fundamen-
to: descumprimento do disposto na Cláusula 6ª, § 1º do instrumento contratual, que trata acerca 
da inadimplência financeira. Nestes termos, dá-se ciência à compromissária compradora quanto à 
rescisão contratual operada, a fim de que compareça perante a presente Companhia, objetivando 
ressarcimento dos valores pagos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979. 

Ponta Grossa, 10 de maio de 2022.
LÚCIO MAURO SALDANHA
Diretor Financeiro – PROLAR

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 32/2022
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
Considerando o teor do Processo nº 691/2022, de autoria do Vereador Divonsir Pereira Antunes 
- Divo; 

RESOLVE
 Nomear, a partir desta data, MAIRA CRISTINA FERREIRA RAMOS, CPF 049.551.239-
70, para o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03, 
para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Divonsir Pereira 
Antunes - Divo.

Ponta Grossa, 09 de maio de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
    Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
                       Vice-Presidente  Primeiro Secretário
     Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO                    Vereador JOSE CARLOS S. R.- DR. ZECA 
                        Segundo Secretário  Terceiro Secretário
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MESA EXECUTIVA
ATO Nº 33/2022

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

RESOLVE
Art.1º- Designar os servidores CHARLES METZGER FERREIRA, CLEVERSON GONSALVES, 

LUCIANE MARIA FERREIRA, VITAL MAURÍCIO COGO e ELAINE ANTUDES DA SILVA 
e, para, sob a Presidência do primeiro e Secretaria pelo segunda, constituírem a COMIS-
SÃO DE LICITAÇÃO, com as atribuições fixadas no estatuto das Licitações e Contratos 
Administrativos (Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993), para o processamento de 
licitações no exercício de 2022.

Art.2º- Fica revogado o Ato nº 01/2022.
Art.3º-  este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, 09 de maio de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

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

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 34/2022

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
 Considerando o teor do Processo nº 706/2022, de autoria do Vereador FELIPE PASSOS; 

RESOLVE
 Exonerar, a partir desta data, GABRIELLE GOMES CALIXTO DE OLIVEIRA, CPF nº 
137.365.959/99, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.

Ponta Grossa, em 10 de maio de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

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

______________________________________________________________________________
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 11/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM DISCUSSÃO ÚNICA

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 323/2021:
Institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 348/2021:
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, 
e dá outras providências.

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA
Projeto de Lei Ordinária nº 56/2022:
Denomina de NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO a Rua “N”, do Loteamento Cidade 
Jardim, situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO
Projeto de Lei Ordinária nº 63/2022:
Promove alterações na Lei nº 11.816, de 28/06/2014, conforme especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021:
Dispõe sobre a visita hospitalar virtual, por meio de videochamadas, de familiares e pacientes 
infectados pelo Novo Coronavírus (Covid - 19) internados em enfermarias e Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI's) de hospitais públicos e privados no Município de Ponta Grossa e dá outras 
providências.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 
CLJR
                         CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Júlio Küller

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

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO
Projeto de Lei Ordinária nº 175/2021:
Denomina de Rua NEI JOSÉ TRAMONTIN a Rua 21 do Loteamento Residencial Jardim Royal, 
Bairro Neves, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER
Projeto de Lei Ordinária nº 179/2021:
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Cartão Receita, destinado à renovação automática das 
receitas de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, prontos-so-
corros, prontos atendimentos e unidades de saúde do Município, e dá outras providências.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 
CLJR
                         CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR

DO VEREADOR EDE PIMENTEL
Projeto de Lei Ordinária nº 281/2021:
Denomina de Rua OLIVIA BATISTA HUL o trecho ainda sem denominação em frente do CMEI 
Valdivino Lopes, compreendido entre as Ruas Jabuticabeira e Caneleira, do Núcleo Santa Paula 
II, no Bairro Contorno, nesta cidade.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021:
Promove alteração na Lei nº 11.494, de 11/10/2013.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         CFOF - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR

 DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de maio de 2.022.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                            Ver. Dr. ERICK
                 Presidente                                                 1º Secretário

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 23/2022
DATA CONCESSÃO 10/05/2022
NOME ERICK CAMARGO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRÍCULA 10.220.498-0 SSP/PR – 103.396
DESTINO CURITIBA/PR
MOTIVO VISITA POLÍTICA NA ALEP 
DATA/HORÁRIO INÍCIO 12/05/2022 - 08:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 12/05/2022 - 20:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO OFICIAL
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