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DECRETOS
D E C R E T O Nº 2 0. 2 7 8, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36102/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 19.852/2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º-A. LUIZ HENRIQUE DE SOUZA HONESKO, fica transferido do emprego de provimento em comissão de Diretor, CC 17, código CC 17/1, da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, para o emprego de provimento em
comissão de Assessor de Gabinete, código SC75/1, vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, a partir da data de publicação deste
Decreto. (AC)
Parágrafo único - Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em
comissão código SC75/1, era anteriormente vinculado ao Gabinete da Prefeita,
com a denominação de Assessor de Gabinete.
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.” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 7 9, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36102/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 19.083/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º.   NOMEAR, a partir de 07 de junho de 2021, FERNANDO KRUBNIKI DE MEIRA,
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Projetos,
CC 16, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa IPLAN. (NR)
Art. 1º-A. FERNANDO KRUBNIK DE MEIRA, fica transferido do emprego de provimento
em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, código CC 16/48, do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa – IPLAN, para o emprego
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 17,  código CC 17/1,
vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, a partir da
data de publicação deste Decreto. (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 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 0. 2 8 1, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36102/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 18.341/2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º.   NOMEAR, a partir da 11 de janeiro de 2021, JOSUÉ ANTONIO TEIXEIRA, para
exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC
15, da Secretaria Municipal de Governo. (NR)
Art. 1º-A. JOSUÉ ANTONIO TEIXEIRA, fica transferido do emprego de provimento em
comissão de Assessor de Gabinete, CC 15, código CC 15/4, da Secretaria Municipal de Governo, para o emprego de provimento em comissão de Assessor de
Gabinete CC 16, código CC 16/48, na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, a partir da data de publicação deste Decreto. (AC)
Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em comissão código CC16/48, era anteriormente vinculado ao Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Ponta Grossa – IPLAN, com a denominação de Assessor de Projetos. (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 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 8 2, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº. 14.159/2021, e o protocolo SEI Nº 36102/2022,

RESOLVE

Art.1º. Nomear LUIZ MIGUEL KRUCOSKI para o exercício de emprego de provimento em comissão, da seguinte forma:
Emprego de Provimento
Remuneração
Código
Lotação
em Comissão
Assessor de Gabinete
Data da Nomeação

CC 15

CC 15/4

Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento.

A partir da data de publicação deste decreto.

Parágrafo único. Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em comissão
código CC15/4, era anteriormente vinculado a Secretaria Municipal de Governo, com a
denominação de Assessor de Gabinete.
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.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 8 8, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI Nº 36678/2022,

RESOLVE

EXONERAR, a partir da data de publicação deste Decreto, CYNTIA PEREIRA FERREIRA,
do emprego de provimento em comissão de Assessora do Conselho de Curadores, CC 11, da
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA - FUNEPO.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 8 9, de 11/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36678/2022,

RESOLVE

Art.1º. Nomear CYNTIA PEREIRA FERREIRA para o exercício de emprego de provimento em
comissão, da seguinte forma:
Emprego de Provimento
Remuneração Código
Lotação
em Comissão
ASSESSOR DE GABINETE
CC 11
CC11/27 Secretaria Municipal de Cultura
Data da Nomeação

A partir da data de publicação deste decreto

Parágrafo único – Conforme Lei nº 14.118/2021 e o art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de
provimento em comissão código CC11/27, era anteriormente vinculado a Secretaria Municipal de Cultura com a denominação de Assessor de Gabinete.

2

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

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.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 9 4, de 11/05/2022

EDIÇÃO Nº 3.348 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2022

O Município comunica que houve alteração no edital, assim, no aviso de licitação publicado
neste periódico em 06.05.2022, onde se lê "Abertura em 7 de Junho de 2022", leia-se "Abertura em 15 de Junho de 2022", e, onde se lê “R$ 3.850.211,10” leia-se “R$ 3.888.189,30”. Ficam
ratificadas todas as demais condições do Edital e seus Anexos, não alteradas por este aviso.
Henrique Palermo do Vale –
Secretário Municipal
______________________________________________________________________________

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 36931/2022,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA

RESOLVE

Art.1º. Nomear CAROLINA SACHET AIMI para o exercício de emprego de provimento em comissão, da seguinte forma:
Emprego de Provimento
Remuneração
Código
Lotação
em Comissão
ASSESSOR DE GABINETE
CC 17
CC17/23 Gabinete da Prefeita.
Data da Nomeação

A partir da data de publicação deste decreto

Parágrafo único - Conforme art. 20 da Lei n. 14.159/2021, Emprego de provimento em comissão
código CC17/23, era anteriormente vinculado a Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos com a denominação de Assessor de Gabinete.
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.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 2 9 7, de 12/05/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do
Município c/c na Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o contido no protocolado SEI 29275/2022,

RESOLVE

Art.1º. O artigo 1º do Decreto nº 20.217, de 28 de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º. Nomear  Celson  dos  Santos  para  o  exercício do emprego de provimento em  
comissão, da seguinte forma: (NR)		
			
Emprego de Provimento
Remuneração Código
Lotação
em Comissão
Secretaria Municipal
ASSESSOR DE
CC 11
CC11/2 de Indústria, Comércio e
GABINETE
Qualificação Profissional.
Data da Nomeação

Exercício: 2022
RATI F I CAÇÃO
DATA: 12/05/2022

DE

INEXIGIBILIDADE D E

PROTOCOLO: 33533 / 2022

LI CI TAÇÃO

Nº

32 / 2022

PROCESSO: 186

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: UNINTER EDUCACIONAL S/A
Insc. Estadual:

CNPJ: 02.261.854/0001-57
Endereço: VICENTE MACHADO, 317
Bairro: CENTRO Cidade: Curitiba - PR

CEP:

Telefone:

OBJETO
Elaboração de contrato para estágio obrigatório e não obrigatório (remunerado) entre a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr e
UNINTER EDUCACIONAL S/A conforme o Edital 002/2021, que tem como objeto CREDENCIAMENTO de instituições
privadas de Ensino de nível médio, técnico e superior, regularmente constituídas e sediadas ou que possuam campus, campi ou
polo no Município de Ponta Grossa - PR, interessadas na celebração de contrato com a Administração Pública Municipal Direta
para concessão de estágio obrigatório e não obngatório para alunos e acadêmicos regularmente matriculados e com frequência
efetiva em cursos de ensino médio, técnico e de graduação já ofertados ou que venham a ser disponibilizados nas instituições de
ensino.

JUSTIFICATIVA
ARTIGO 25, CAPUT DA LEI 8666/93.

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

0400811332001320213390360000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

0,00

0,00

122290 CREDENCIAMENTO de instituições privadas de Ensino de
nível médio, técnico e superior, regularmente constituídas e
sediadas ou que possuam campus, campi ou polo no Município
de Ponta Grossa - PR

Total:

0,00

EMBASAMENTO LEGAL

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

A partir de 16 de maio de 2022.”

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de maio de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
1º AVISO DE ESCLARECIMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu
Departamento de Compras, torna público que, na Chamada Pública nº 9 / 2022, cujo objeto é o
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS VISANDO A REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA DE
VEÍCULOS REMOVIDOS, RECOLHIDOS E APREENDIDOS, NA MODALIDADE LEILÃO, CUJA
RESPONSABILIDADE DE DESFAZIMENTO ESTEJA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA, há necessidade de esclarecer o seguinte:

- Impugnações, Esclarecimentos e Recursos referente aos termos do Edital, devem ser
encaminhados ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de
Cidadania e Segurança Pública – SMCSP, NA Rua Balduíno Taques, 445 –
Centro – Ponta Grossa – PR. (Antigo Clube Guaíra).
Demais informações, permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Adm. e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022
R A T I F I C A Ç Ã O D E INEXIGIBILIDADE D E L I C I T A Ç Ã O N º 31 / 2022
DATA: 12/05/2022

PROTOCOLO: 50568 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Pregoeiro
Ponta Grossa, 12 de maio de 2022.

______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2022

O Município comunica que houve alteração no edital, assim, no aviso de licitação publicado
neste periódico em 05.05.2022, onde se lê "Abertura em 6 de Junho de 2022", leia-se "Abertura em 14 de Junho de 2022", e, onde se lê “R$ 5.929.440,18” leia-se “R$ 5.597.665,58”. Ficam
ratificadas todas as demais condições do Edital e seus Anexos, não alteradas por este aviso.
Henrique Palermo do Vale –
Secretário Municipal

Pág. 1/1

www.elotech.com.br
CONTRATADO(A)
Fornecedor: COEZO COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS - EIRELI
CNPJ: 30.654.373/0001-47

Insc. Estadual:

Endereço: REPUBLICA ARGENTINA, 1336
Bairro: VILA IZABEL

Cidade: Curitiba - PR

CEP: 80.620-010

Telefone:

OBJETO
A Prefeitura de Ponta Grossa, foi selecionado pela INVEST PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, sim fins lucrativos, sob a
forma de serviço social autônomo, instituída nos termos da Lei Estadual n° 17.016/2011, inscrita no CNPJ sob o n°
17.269.926/0001-80, com sede Rua Padre Agostinho, nº 690, 2º andar, Bairro Mercês, Curitiba/PR, para a participaçao junto ao um
programa de seleção e impulsionamento colaborativo de soluções sustentáveis e inovadoras, por meio do desenvolvimento de um
Plano de Suporte Conjunto (PSC) que será executado pela mesma, atraves da empresa Viva Paraná, que no presente caso seria a
empresa ja selcionada atraves de edital de chamaneto publico 02/2020

JUSTIFICATIVA
Em razão da manifestação do mov. 2081551, deverá atualizar como contratada a empresa Coezo Comunicação, Consultoria e
Eventos Eireli, ao inves do que consta a Conclusão do Parecer nº.482/2022, anexo ao mov. 2072896, que esta descrito, Viva
Parana, haja vista esta ser o programa aprovado e não a empresa a ser contratada

às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

Mauro César Ionnglebood

PROCESSO: 184

CONTRATANTE

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1100623695026221353390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

17.000,00

17.000,00

108143 Contratação da Empresa Coezo Comunicação, Consultoria e
Eventos Eireli (Chamamento Publico n.02/2020), mediante
PARECER JURÍDICO Nº 482/2022

Total:
EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico .482/2022.

PAULO ROBERTO BAPTISTA STACHOWIAK
Secretário Municipal de Turismo

17.000,00

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura, com o
objetivo de selecionar grupos, conjuntos e bandas ponta-grossenses para apresentação
pública, identificando, divulgando e incentivando a produção musical local, promovendo o
intercâmbio cultural entre os artistas
e proporcionando
cultura
toda comunidade,
ATOS
DO MUNICÍPIO
DE gratuita
PONTApara
GROSSA
institui o edital que regulamenta o projeto Sexta às Seis 2022.

EDIÇÃO Nº 3.348 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022
AVISO DE ESCLARECIMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público que, na licitação na forma de Pregão, na Forma Eletrônica nº 74 / 2022, cujo objeto é o Registro de

Preços para aquisição futura de Utensílios e equipamentos de cozinha, para a Secretaria Municipal
de Educação – SME, há necessidade de retificar a quantidade descrita no lote 42, conforme segue:
Onde se lê:

GELADEIRA

VERTICAL

(tipo

1.2 - Podem se inscrever grupos, conjuntos e bandas, aqui denominados bandas, pontagrossenses, de diferentes estilos musicais com, no mínimo, três integrantes.

expositora):

Capacidade aproximada : 572 litros. Cor: branca.
Sistema: FROST FREE. Porta com fechamento
42

25

UNID

automático e trava de carga. Porta de vidro duplo
ante embaçante. Prateleiras suspensas e reguláveis

R$ 4.737,76

R$ 355.332,00

8 º C .Voltagem 127 v. Com pés niveladores.

1.5. - A coordenação do projeto Sexta às Seis poderá convidar artistas, grupos, conjuntos e
bandas de reconhecida trajetória musical para apresentações especiais ao longo do ano.

Garantia mínima de 12 meses após a entrega.

1.6 – Para inscrição, as bandas deverão enviar material autoral (vídeo, áudio e letra) para
avaliação. Os shows a serem realizados não necessitam ser inteiramente autorais.

Leia-se:

VERTICAL

(tipo

expositora):

Capacidade aproximada : 572 litros. Cor: branca.
Sistema: FROST FREE. Porta com fechamento
42

75

UNID

automático e trava de carga. Porta de vidro duplo
ante embaçante. Prateleiras suspensas e reguláveis

R$ 4.737,76

R$ 355.332,00

no mínimo 4 unidades. Faixa de temperatura de 2 A
8 º C .Voltagem 127 v. Com pés niveladores.
Garantia mínima de 12 meses após a entrega.

Demais informações, permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h
às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 Ramal 1003/1454 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

Mauro César Ionnglebood

2 – DAS INSCRIÇÕES:
2.1 - As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir de 29 de abril de 2022 e podem ser
feitas por meio do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE, disponível no
site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, até às 23h59 do dia 05 de junho de
2022.
2.2 - Todos os documentos pessoais solicitados são referentes ao responsável pela banda
(RG, CPF, comprovante de residência e conta bancária para depósito). A conta bancária deve
estar em nome do responsável pela banda, não podendo ser conta conjunta. O representante
precisa, obrigatoriamente, integrar a banda como músico.
2.3 - Para as inscrições será necessário:
2.3.1
Preencher
o
formulário
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2

eletrônico

disponível

em

2.3.2 - Anexar cópias dos seguintes documentos:

Pregoeiro
Ponta Grossa, 12 de maio de 2022.

13/05/2022

1.3 - Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, com documento
comprobatório apresentado no ato da inscrição.
1.4 - É expressamente proibida a interpretação de música acompanhada por playback.

no mínimo 4 unidades. Faixa de temperatura de 2 A

GELADEIRA

1 - DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - A participação no projeto Sexta às Seis 2022 é facultada a músicos residentes em Ponta
Grossa, que passarão por processo seletivo para apresentação pública no Parque Ambiental
de Ponta Grossa.

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 002/2022
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NÚCLEO RESIDENCIAL SANTA MARIA
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso de área pública, pela PERMISSIONÁRIA, da Rua
Garça, nº 22, Colônia Dona Luiza, com as seguintes confrontações de quem da rua olha:
Frente para a Rua Tiriva (antiga Rua L) com qual faz esquina e mede 85,39m; Lado Esquerdo
Confronta com a Rua Garça (antiga Rua B) com qual faz esquina e mede 80,50m; Fundo não
há confrontantes, terreno de forma irregular com área de 1.147,12m².
PRAZO: 02 (dois) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Decreto Municipal n° 19.674/2021.
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°006/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC
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 16.001.13.122.0010.2.151/3.3.90.40. ”
DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 443/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a
redução de meta física de R$ 331.528,68 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e vinte e oito
reais e sessenta e oito centavos), passando o valor global do contrato original para R$
3.272.027,76 (três milhões duzentos e setenta e dois mil vinte e sete reais e setenta e seis
centavos).
TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 342/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária número 12.002.27.812.0211.1.124.4.4.90.51.
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº Nº 185/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLENAGEM ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 50.129,91 (cinquenta mil
cento e vinte nove reais e noventa e um centavos).

SMC
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- Ficha de inscrição, conforme modelo disponibilizado no site da SMC, preenchida por
todos os integrantes e assinada pelo representante da banda;
- Documento de identificação com foto, assinatura e número legível, tais como: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF);
- Comprovante de residência podendo ser: contas de água, luz, telefone, boletos,
documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel. Serão
aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação
deste edital.
ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de residência em seu
nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e obrigatoriamente
uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
- Certidão Negativa de Débitos no Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal (CND);
- Certidão de Antecedentes Criminais;
- Documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta, número da
agência, número da conta, número da operação (se houver);
- Repertório para show de 50 a 60 minutos;
- Portfólio da banda, contendo: formação atual, histórico, influências musicais, estilo,
materiais produzidos e projetos realizados ou que participou, imagens, links para
vídeos, matérias, coletâneas e outros materiais relevantes para o trabalho da banda;
- Link para acesso a 1 (um) arquivo de áudio, em boa qualidade, gravado com a
formação que se apresentará no projeto, contendo 01 (uma) música autoral. O arquivo
deve estar hospedado em uma plataforma com acesso livre para a produção avaliar.
- Link para acesso a 1 (um) vídeo da banda com a formação que se apresentará no
projeto, com duração de 10 a 15 minutos, em boa qualidade e contendo no mínimo 1
(uma) música autoral para avaliação. O arquivo deve estar hospedado em uma
plataforma com acesso livre para a produção avaliar.
- Letra da música ou músicas autorais do vídeo enviado;
- 3 (três) fotos da banda, em boa qualidade e no formato horizontal para serem usadas
na divulgação.
2.4 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizam
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. Sugere-se não deixar a inscrição para o último dia
do prazo para diminuir as chances de problemas técnicos.
2.5 - Todas as informações dos integrantes devem constar na ficha de inscrição ou a mesma
não será aceita.
2.6 - Cada representante poderá ser responsável por apenas uma banda, não sendo permitido
mais de um representante para cada banda. Em caso de mais de uma inscrição do mesmo
músico responsável, será aceita apenas a última inscrição realizada.
2.7 - Ao submeter a inscrição é gerada uma confirmação de recebimento por resposta
automática via e-mail. É responsabilidade do proponente conferir o recebimento do email de
confirmação e, através deste, certificar-se do devido preenchimento do formulário e envio
correto dos anexos exigidos para a habilitação da inscrição.

Retificado em 11/05/22

3 – DA HOMOLOGAÇÃO E RECURSOS:
3.1 - A Secretaria Municipal de Cultura publicará até o dia 07 de junho de 2022 no site
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, a homologação das inscrições deferidas e indeferidas,
com os nomes das bandas listados em ordem alfabética.

EDITAL 006/2022
PROJETO SEXTA ÀS SEIS 2022

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura, com o
objetivo de selecionar grupos, conjuntos e bandas ponta-grossenses para apresentação
pública, identificando, divulgando e incentivando a produção musical local, promovendo o
intercâmbio cultural entre os artistas e proporcionando cultura gratuita para toda comunidade,
institui o edital que regulamenta o projeto Sexta às Seis 2022.
1 - DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - A participação no projeto Sexta às Seis 2022 é facultada a músicos residentes em Ponta
Grossa, que passarão por processo seletivo para apresentação pública no Parque Ambiental

3.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser preenchidos e
encaminhados pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do dia 09 de
junho de 2022. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento da
inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
3.3 - Os recursos serão avaliados em até 24 horas pelos representantes da Secretaria
Municipal de Cultura. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de junho de 2022.
3.4 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos
ilegíveis ou faltando números, assim como, arquivos de áudio e vídeo fora do exigido neste
edital serão automaticamente indeferidas.
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encaminhados pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do dia 09 de
junho de 2022. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento da
inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
3.3 - Os recursos serão avaliados em até 24 horas pelos representantes da Secretaria

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
4Municipal de Cultura.
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de junho de 2022.

3.4 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos
ilegíveis ou faltando números, assim como, arquivos de áudio e vídeo fora do exigido neste
edital serão automaticamente indeferidas.
4 – DA SELEÇÃO
4.1 - A seleção dos participantes ficará a cargo do banco de pareceristas da Secretaria
Municipal de Cultura, que avaliará o portfólio e a qualidade técnica da banda (áudio e vídeo).
4.2 - Será feita uma seleção de até 18 (dezoito) bandas para a participação no projeto Sexta
às Seis 2022, sendo 9 (nove) bandas com mais de 5 (cinco) anos de existência e 9 (nove)
bandas com menos de 5 (cinco) anos de existência, conforme agenda constante no Anexo I
(com possibilidade de mudanças a critério da organização, conforme item 5.4 deste edital).
4.3 - O portfólio poderá receber a pontuação máxima de 10,0 e serão considerados os
critérios:
- Histórico - 2,5 pontos
- Materiais produzidos - 2,5 pontos
- Projetos/eventos que participou - 5,0 pontos
4.4 - A qualidade técnica poderá receber a pontuação máxima de 10,0 pontos e será avaliada
considerando os seguintes critérios:
- qualidade técnica da execução (instrumental e afinação vocal) - 2,0 pontos
- composição (arranjo, harmonia, timbre) - 2,0 pontos
- letra - 2,0 pontos
- interpretação/performance - 2,0 pontos
- adequação à proposta do projeto - 2,0 pontos
Para músicas instrumentais os critérios de avaliação da qualidade técnica serão:
- qualidade técnica da execução (instrumental) - 3,0 pontos
- composição (arranjo, harmonia, timbre) - 3,0 pontos
- interpretação/performance - 2,0 pontos
- adequação à proposta do projeto - 2,0 pontos
4.5 - A nota final será dada pela média entre a nota do portfólio e a nota da qualidade técnica.

4.6 - Em caso de empate, será considerada a maior nota no item qualidade técnica.
Persistindo o empate, o desempate se dará pela maior nota nos critérios individualmente, na
seguinte ordem:
- qualidade técnica da execução
- interpretação/performance
- composição
- letra
- adequação à proposta do projeto
4.7 - A qualidade do áudio e do vídeo interferirá no processo de seleção.
4.8 - O resultado será divulgado até o dia 30 de junho de 2022 no site
www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, bem como no Diário Oficial do Município.
4.9 - A ordem de apresentação será decidida através de sorteio público, durante reunião a ser
realizada no dia 05 de julho de 2022, às 19h, no Centro de Música (Conservatório Maestro
Paulino - Rua Frederico Wagner, 150 - Olarias). Todas as bandas selecionadas deverão
enviar seus representantes legais (aqueles responsáveis pela inscrição), que deverão estar
dentro da sala para reunião impreterivelmente às 19h, levando à automática exclusão do
processo as bandas que não enviarem seus representantes. Não serão tolerados atrasos,
sendo desclassificadas as bandas que não respeitarem o horário.
4.10 – Caso alguma banda não leve representante no dia do sorteio público, será chamado,
automaticamente, o suplente para ocupar a vaga.
4.11 - Se o número de inscrições for menor que 18 (dezoito), a curadoria do projeto
determinará o número de apresentações.
5 – DA PREMIAÇÃO
5.1 - Cada banda selecionada receberá um prêmio no valor de R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), pago posteriormente à data da apresentação, por meio de depósito em
conta bancária do seu representante, em data a ser definida pela Secretaria Municipal de
Cultura.
5.1.1 – Sobre o valor a ser pago em cada prêmio incidirão os tributos devidos
legalmente.

durante a tarde do dia da sua apresentação, conforme a organização do projeto definir.
6.5 - Como suporte técnico, serão disponibilizados, pela coordenação do projeto, apenas
equipamentos de som, incluindo a bateria (os pratos serão de responsabilidade da banda),
um cubo de baixo, dois cubos de guitarra, palco e iluminação, a critério da Secretaria Municipal
EDIÇÃO Nº 3.348 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022
de Cultura.
6.6 - Quaisquer danos nos equipamentos disponibilizados serão de responsabilidade
daqueles que venham a causá-los.
6.7 – As bandas deverão levar para a apresentação seus próprios instrumentos, pratos, pedais
e outros objetos e acessórios que necessitem, que ficarão sob sua responsabilidade, assim
como seus objetos pessoais. Em caso de dúvida, os mesmos deverão entrar em contato com
o Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, no sentido de se informar
sobre o que será disponibilizado pela mesma em equipamentos de sonorização e iluminação
(pessoalmente ou pelo telefone 3220-1000 ramal 2087).
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - Todos os participantes do projeto Sexta às Seis 2022 automaticamente cedem os direitos
de uso de imagem e som para fins de divulgação e registro documental para a Prefeitura de
Ponta Grossa e Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura poderá
exibir a gravação dos shows em plataformas digitais, bem como em outros canais de
comunicação.
7.3 - Cabe ao responsável pela inscrição informar aos demais membros da banda sobre todas
as questões relativas a este regulamento, incluindo datas, horários, pagamento de premiação,
entre outros assuntos relativos ao projeto como um todo.
7.4 - Os responsáveis pelas inscrições deverão manter seus e-mails atualizados junto à
coordenação do evento, bem como deverão acompanhar as publicações referentes ao edital
pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br.
7.5 - Informações sobre o
cultura@pontagrossa.pr.gov.br.

presente

Edital

poderão

ser

obtidas

pelo

7.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento e o seu não
cumprimento acarretará na desclassificação da banda.
7.7 - Os casos omissos neste regulamento serão julgados e resolvidos pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Ponta Grossa, 31 de março de 2022.
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Anexo I
Cronograma
ETAPA

LOCAL

DATA

Inscrições

Site da SMC

29/04 a 05/06/2022

Homologação

Site da SMC

07/06/2022

Recurso

Site da SMC

09/06/2022

Homologação dos recursos

Site da SMC

13/06/2022

Resultado da Seleção

Site da SMC

30/06/2022

Reunião para sorteio das
apresentações

Centro de Música

05/07/2022

Evento 1 - Bandas convidadas

Parque Ambiental

08/07/2022

Evento 2

Parque Ambiental

22/07/2022

Evento 3

Parque Ambiental

05/08/2022

Evento 4

Parque Ambiental

26/08/2022

Evento 5

Parque Ambiental

09/09/2022

5.2 - Em caso de desistência, uma banda suplente poderá ser chamada, a cargo da
coordenação do evento, caso haja tempo hábil para a substituição.

Evento 6

Parque Ambiental

23/09/2022

5.3 – As bandas selecionadas (e, assim sendo, premiadas) nunca ultrapassam o limite de 18
(dezoito), sendo que qualquer outra participação no evento será considerada como artista
‘convidado’, a critério da Secretaria Municipal de Cultura.

Evento 7

Parque Ambiental

07/10/2022

Evento 8

Parque Ambiental

21/10/2022

5.4 - Custos sobre alimentação e transporte são de inteira responsabilidade da banda.

Evento 9

Parque Ambiental

11/11/2022

Evento 10

Parque Ambiental

25/11/2022

5.5 – A Secretária Municipal de Cultura arcará com as despesas decorrentes de ECAD.
6 – DAS APRESENTAÇÕES
6.1 - O projeto Sexta às Seis 2022 acontecerá às sextas-feiras, conforme cronograma
constante deste edital, no Parque Ambiental. Cada banda terá até 60 minutos para se
apresentar com músicas autorais e/ou covers.

email

______________________________________________________________________________

6.2 - Todos os componentes da banda têm que estar presentes no local para a apresentação
com antecedência mínima de 30 minutos. Em caso de descumprimento do horário, será
considerada como desistência, sem direito a recebimento do prêmio.
6.3 - Em caso de chuva ou outros motivos de força maior, a coordenação do projeto Sexta às
Seis poderá desmarcar as apresentações, transferindo-as para a sexta-feira seguinte ou
então outras datas, a critério da Secretaria Municipal de Cultura.
6.4 – Cada banda terá direito a uma passagem de som, com duração de até 1 (uma) hora,
durante a tarde do dia da sua apresentação, conforme a organização do projeto definir.
6.5 - Como suporte técnico, serão disponibilizados, pela coordenação do projeto, apenas
equipamentos de som, incluindo a bateria (os pratos serão de responsabilidade da banda),
um cubo de baixo, dois cubos de guitarra, palco e iluminação, a critério da Secretaria Municipal
de Cultura.
6.6 - Quaisquer danos nos equipamentos disponibilizados serão de responsabilidade
daqueles que venham a causá-los.

Edital 008/2022
Chamamento Público para Credenciamento de
Profissionais de Arte e Cultura
O município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), divulga o
presente Chamamento Público com o objetivo de realizar o credenciamento de Profissionais
de Arte e Cultura interessados em prestar serviços na cidade de Ponta Grossa, conforme os
termos deste edital.
1 - DO OBJETIVO
1.1 - O presente chamamento credenciará artistas visuais, atores, bailarinos, artistas
circenses, produtores audiovisuais, DJ’s, VJ’s, bandas, grupos de dança, coletivos de teatro,
contadores de história, arte educadores, profissionais voltados para a inclusão cultural de
pessoas com deficiência como intérpretes de libras, entre outros profissionais de arte e
cultura, para executarem serviços e atividades por período predeterminado em
projetos/eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão se inscrever no presente edital profissionais ou grupos de profissionais

de Arte e Cultura interessados em prestar serviços na cidade de Ponta Grossa, conforme os
termos deste edital.

EDIÇÃO

1 - DO OBJETIVO
1.1 - O presente chamamento credenciará artistas visuais, atores, bailarinos, artistas
audiovisuais,SEXTA-FEIRA,
DJ’s, VJ’s, bandas,13
grupos
dança,
coletivos
Nºcircenses,
3.348 - produtores
PONTA GROSSA,
DE de
MAIO
DE
2022 de teatro,
contadores de história, arte educadores, profissionais voltados para a inclusão cultural de
pessoas com deficiência como intérpretes de libras, entre outros profissionais de arte e
cultura, para executarem serviços e atividades por período predeterminado em
projetos/eventos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão se inscrever no presente edital profissionais ou grupos de profissionais
(representados por um responsável), pessoas físicas ou jurídicas, maiores de 18 (dezoito)
anos ou emancipadas (com documento comprobatório apresentado no ato da inscrição) e
atuantes na área de interesse no município de Ponta Grossa por no mínimo 2 (dois) anos.
2.2 - Para fins deste edital, são considerados como integrantes dos grupos de profissionais
os artistas e a equipe técnica necessária para a execução do serviço contratado.
2.3 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a
Prefeitura de Ponta Grossa ou com a SMC. Para a efetivação da contratação será solicitada
a apresentação de documentos que comprovem a adimplência do credenciado.
2.4 - Não poderão participar deste edital servidores com vínculo empregatício com a
Secretaria Municipal de Cultura (efetivos ou comissionados) e membros titulares ou suplentes
do Conselho Municipal de Política Cultural.
2.5 - O proponente poderá credenciar-se nas seguintes modalidades deste edital:

nomes dos proponentes listados em ordem alfabética.
4.2 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos
ilegíveis, fora da validade ou faltando números serão automaticamente indeferidas.
4.3 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados através de
formulário próprio disponibilizado no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do
dia 17 de junho de 2022.
ATOSpelos
DO MUNICÍPIO
PONTAMunicipal
GROSSA
4.4 - Os recursos serão avaliados
representantes DE
da Secretaria
de Cultura e
o resultado será divulgado até o dia 20 de junho de 2022.
5 - DA AVALIAÇÃO
5.1 - Os proponentes que tiverem as inscrições deferidas serão avaliados por uma Comissão
de Avaliação formada por 3 (três) membros que analisarão as inscrições empregando os
seguinte critérios relacionados à área de interesse do credenciamento e pontuação:
Critérios

Atuação

Atividades

Pontuação

Experiência profissional

__ anos x 0,1=__

Projetos realizados

__ projetos x 0,1=__

Participação em outros projetos

__ projetos x 0,1=__

Aprovações em editais

__ aprovações x 0,1=__

Premiações

__ prêmios x 0,1=__

- Apresentação artística de curta duração: produção ou performance com até 30 minutos
de duração;

Curso livre

__ cursos x 0,1=__

Curso técnico

__ cursos x 0,3=__

Graduação

__ cursos x 0,5=__

Pós-graduação

__ cursos x 0,6=__

Quanto ao público (idade,
diversidade, PcD, etc.)

até 1,0 ponto

Quanto ao local
(aberto/fechado, palco ou não,
etc.)

até 1,0 ponto

Quanto ao tempo/horário
(apresentações curtas/longas,
dia/noite, etc.)

até 1,0 ponto

Quanto à singularidade
(originalidade, criatividade,
inovação, etc.)

até 1,0 ponto

- Apresentação artística de longa duração: produção ou performance entre 30 e 90
minutos de duração;
- Oficinas, palestras, mediações, traduções simultâneas;
- Empreitada: produção de obra sob especificações da SMC.
2.5.1 - O credenciamento não estabelece direito adquirido, mas tão somente expectativa de
direito. Fica a critério da SMC determinar a necessidade e possibilidade de qualquer
contratação estando condicionada à definição da programação dos eventos e apresentações
para o período de 11 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2024, bem como de
disponibilidade orçamentária.
2.5.2 - Em nenhuma hipótese o credenciamento do proponente gerará qualquer vínculo
empregatício com a SMC.
2.6 - Os proponentes podem participar com oferta de produtos artísticos e culturais já
produzidos por eles e/ou realizando ocupações, performances, intervenções, apresentações,
participações e outras formas de trabalhos culturais designadas pela SMC.
2.7 - Cada proponente poderá submeter até 4 (quatro) inscrições, uma para cada categoria
de número de integrantes.
3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições estarão abertas de 13 de maio de 2022 até às 23h59 de 12 de junho de
2022 exclusivamente de forma online.
3.2 - O envio das inscrições se dará pelo preenchimento de formulário online disponível no
site da SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, com confirmação de recebimento
por resposta automática via e-mail.
3.3 - É responsabilidade do proponente conferir o recebimento do email de confirmação e,
através deste, certificar-se do devido preenchimento do formulário e envio correto dos anexos
exigidos para a habilitação da inscrição.
3.4 - Para realizar as inscrições será necessário:
3.4.1
Preencher
o
formulário
eletrônico
disponível
em
cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2
3.4.2 - Anexar cópias dos seguintes documentos:
3.4.2.1 - Pessoa Física
- Documento de identificação com foto, assinatura e número legível, tais como: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF);
- Comprovante de endereço podendo ser: contas de água, luz, telefone, boletos,
documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel. Serão
aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação
deste edital.
ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de endereço em seu
nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e obrigatoriamente
uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
- Certidão Negativa de Débitos no Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal (CND);
- Certidão de Antecedentes Criminais;
- Documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta, número da
agência, número da conta, número da operação (se houver). A conta deve estar em
nome do proponente ou representante do grupo e não pode ser conta conjunta.
- Currículo/Portfólio do proponente, conforme modelo disponibilizado no site da SMC,
que comprove atuação no segmento da atividade proposta, contendo: histórico;
descrição dos produtos e/ou serviços culturais oferecidos (espaços possíveis, público
alvo, duração ou carga horária); composição (em caso de grupos e coletivos); cursos
de formação; repertório; produções, projetos, trabalhos realizados; fotos, imagens,
links para vídeos, matérias, coletâneas e outros materiais relevantes.
3.4.2.2 - Pessoa Jurídica
- Cópia do CNPJ (Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas);
- Documento de identificação do responsável legal com foto, assinatura e número
legível, tais como: RG (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
- Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal;
- Comprovante de endereço podendo ser: contas de água, luz, telefone, boletos,
documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel. Serão
aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação
deste edital.
- Certidão Negativa de Débitos no Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal (CND) de
Pessoa Jurídica;

- Certidão de Antecedentes Criminais do representante legal;
- Documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta, número da
agência, número da conta, número da operação (se houver). A conta deve estar em
nome da empresa.
- Currículo/Portfólio do proponente (empresa), conforme modelo disponibilizado no site
da SMC, que comprove atuação no segmento da atividade proposta, contendo:
histórico; descrição dos produtos e/ou serviços culturais oferecidos (espaços
possíveis, público alvo, duração ou carga horária); nome dos integrantes (em caso de
grupos e coletivos); cursos de formação; repertório; produções, projetos, trabalhos
realizados; fotos, imagens, links para vídeos, matérias, coletâneas e outros materiais
relevantes.
3.5 - A Prefeitura de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizam
por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. Sugere-se não deixar a inscrição para o último dia
do prazo para diminuir as chances de problemas técnicos.
4 – DO DEFERIMENTO E RECURSOS:
4.1 - A Secretaria Municipal de Cultura publicará até o dia 15 de junho de 2022 no site
cultura.pontagrossa.pr.gov.br, a homologação das inscrições deferidas e indeferidas, com os
nomes dos proponentes listados em ordem alfabética.
4.2 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos
ilegíveis, fora da validade ou faltando números serão automaticamente indeferidas.
4.3 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados através de
formulário próprio disponibilizado no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do
dia 17 de junho de 2022.
4.4 - Os recursos serão avaliados pelos representantes da Secretaria Municipal de Cultura e
o resultado será divulgado até o dia 20 de junho de 2022.
5 - DA AVALIAÇÃO
5.1 - Os proponentes que tiverem as inscrições deferidas serão avaliados por uma Comissão
de Avaliação formada por 3 (três) membros que analisarão as inscrições empregando os
seguinte critérios relacionados à área de interesse do credenciamento e pontuação:

5,0

Formação

Adaptação

1,0

4,0

5.2 - A nota final será dada pela somatória dos pontos de todos os critérios, sendo possível
atingir a pontuação total máxima de 10,0 pontos.
5.3 - Em caso de empate, será aplicada como norma de desempate a nota individual nos
critérios, sucessivamente:
- Atuação
- Adaptação
- Formação
- Maior número de participação em projetos
5.4 - Serão habilitados para credenciamento os profissionais que atingirem mínimo de 60%
(sessenta por cento) do total de pontos possíveis.
5.5 - O resultado da avaliação, com a listagem dos credenciados, será divulgado no site da
SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até o dia 05 de julho de 2022 e publicado no diário oficial.
5.6 - A decisão da Comissão de Avaliação é irrevogável e irrecorrível.
6 - DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Os proponentes habilitados ficam credenciados a fazer parte do banco de profissionais
de arte e cultura da Secretaria Municipal de Cultura com validade até 31 de dezembro de
2024, estando aptos a receberem propostas de contratação neste período.
6.2 - Os credenciados poderão ser convocados a critério da SMC que determinará a
necessidade e possibilidade de qualquer contratação estando condicionada à definição da
programação dos eventos e apresentações para o período vigente, bem como de
disponibilidade orçamentária.
6.3 - A classificação final obtida pela pontuação dos proponentes será observada mas não
será fator exclusivo nem determinante para a contratação. Terá prioridade na contratação o
proponente melhor pontuado considerando a adequação da proposta à necessidade da SMC.
6.4 - Para a contratação o proponente deverá apresentar certidões negativas atualizadas e
demais documentos solicitados que se fizerem necessários.
6.5 - Ao verificar a necessidade e possibilidade de contratação, a SMC entrará em contato
com o profissional credenciado para apresentar a proposta. O credenciado terá um prazo de
até 24 horas para analisar as especificações do projeto/evento e aceitar a contratação.
6.6 - O proponente poderá recusar a proposta apresentando motivo justificado. Recusa sem
motivo justificado pode levar à exclusão do proponente da lista de credenciados.
7 - DA REMUNERAÇÃO
7.1 - O valor para pagamento dos contratados seguirá o estipulado abaixo:
Modalidade

- CND Trabalhista;
- Certificado de Regularidade FGTS;

Máximo
de Pontos

Apresentação artística de
curta duração
(até 30 minutos)

Apresentação artística de
longa duração
(entre 30 e 90 minutos)

Descrição

Valor

1 (um) profissional

R$200,00

2 (dois) profissionais

R$300,00

3 (três) profissionais

R$500,00

4 (quatro) ou mais profissionais

R$700,00

1 (um) profissional

R$500,00

2 (dois) profissionais

R$700,00

3 (três) profissionais

R$1.100,00

4 (quatro) ou mais profissionais

R$1.500,00

Oficinas, palestras,
mediações,
traduções/interpretações
simultâneas

por hora

R$100,00

Empreitada
(produção de obra sob
especificações da SMC)

por hora

R$100,00

7.2 - Sobre o valor a ser pago em cada contratação incidirão os tributos devidos legalmente.
7.3 - As especificações de cada contratação como local, duração, público, etc. serão
informadas na proposta quando do contato da SMC com o credenciado.
7.4 - A SMC não se responsabiliza pelo transporte, alimentação, hospedagem e outras
despesas relacionadas à execução do serviço contratado.
7.5 - Os credenciados contratados receberão o pagamento através de transferência bancária,
em uma única parcela a ser paga após a execução total do serviço contratado e mediante
assinatura prévia do recibo.
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 - Cumprir rigorosamente os prazos para realização dos projetos/eventos.
8.2 - Realizar o serviço conforme o estipulado na proposta.
8.3 - Garantir a boa qualidade dos serviços executados.
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8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 - Cumprir rigorosamente os prazos para realização dos projetos/eventos.
8.2 - Realizar o serviço conforme o estipulado na proposta.
8.3 - Garantir a boa qualidade dos serviços executados.
8.4 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem a causar ao
Município ou a terceiros.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem pela SMC sem qualquer ônus para
a contratante.
9.2 - Diante da contratação e execução do serviço contratado, é vedada qualquer
manifestação que contenha conteúdo preconceituoso e/ou que seja caracterizado como
discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso e/ou que
incite ao ódio. Da mesma forma, não é permitido que contenha fake news (notícias falsas),
polarização política e sexista. A presença deste tipo de conteúdo será considerada como
violação de interesse público. Caso seja constatado, a qualquer tempo, a presença desses
conteúdos, o contrato será considerado nulo, sem qualquer prejuízo para a SMC.
9.3 - A SMC poderá alterar ou revogar o presente edital a qualquer tempo por ato unilateral
da SMC, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização aos credenciados.
9.4 - Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo email
cultura@pontagrossa.pr.gov.br.
9.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC.
9.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.

EDIÇÃO Nº 3.348 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO

CONDOMÍNIO CLINICAL TOWER; torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada de Regularização, para um
EMPRENDIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONDOMÍNIO, na Rua Coronel Dulcídio, 1317
- Centro, Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO

CONDOMÍNIO CLINICAL TOWER; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada de Regularização, para um EMPRENDIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONDOMÍNIO, na Rua Coronel
Dulcídio, 1317 - Centro, Ponta Grossa - PR.

DIVERSOS
13/01/2022 07:41

Ponta Grossa, 02 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Av. Visconde de Taunay, 950 - Bairro Ronda - CEP 84051900 - Ponta Grossa - PR - http://www.pontagrossa.pr.gov.br

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura

PARECER - PGM/PGM/PLC
PARECER REFERENCIAL PGM/PLCC 001/2021

Anexo I
Cronograma

ETAPA

SEI/PMPG - 1734664 - Parecer

EMENTA: Parecer
Referencial - Parecer jurídico referencial sobre liquidação e
pagamento de bolsa auxílio do serviço família acolhedora.

DATA

Inscrições

13/05 a 12/06/22

Homologação das inscrições
Recursos

15/06/22
16 e 17/06/22

Homologação dos recursos

20/06/22

Resultado da avaliação

05/07/22

SMF

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D A FA Z E N D A
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL TIAF – N.º 1476/2022
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 101/2022

Razão Social: LONGEVUS HOSPEDAGENS LTDA
Endereço: Rua Visconde de Baraúna n.º 1010, Jardim Carvalho – Ponta Grossa/PR
Inscrição Municipal: 63.377
Período Fiscal: 01/03/2018 a 30/04/2022
Fica V.S.ª INTIMADO a apresentar na Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI – SEFAZ, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, os documentos abaixo indicados, de acordo com o disposto no artigo
65 do Decreto n.° 442/04, ficando neste ato cientificado o contribuinte do início da ação fiscal, nos
termos do inciso I, artigo 54, da Lei n.° 7500/04, estando sujeito às cominações legais, caso sejam
constatadas irregularidades quanto às obrigações principais e acessórias relativas à competência
da Fiscalização Municipal:
		
• Cópia do Alvará de Localização
		
• Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis com a Empresa
		
• Cópia do Contrato Social e alterações
		
• Balanço Patrimonial e demonstrativo de resultados
		
• Livro Razão
		
• Plano de Contas atualizado
		
• Livro Razão Analítico das contas
		
• Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
O não atendimento à presente intimação no prazo legal estabelecido em 30 (trinta) dias,
implicará na emissão de Auto de Infração conforme o disposto na Lei n.° 7500/04, art. 47, inciso V,
alínea "f": 20 (vinte) VR’s.
Caso a empresa tinha sido fiscalizada no período acima citado, apresentar cópia do Termo
Circunstanciado relativo a esse período, mais os documentos de data posterior à fiscalização encerrada.
Ponta Grossa, 13 de maio de 2022.
CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal da Fazenda
UBIRATAN RODRIGUES DE CRISTO JR.
Chefe da Fiscalização

SMMA

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E
ANTONIO MORO E CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 80.237.555/0001-80. Estabelecido na rua
Coronel Vivida n°122 na vila Cipa. Torna publico que irá requerer a secretaria MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE DE PONTA GROSSA – PR, a licença prévia (CP) para corte de 10 (dez) arvores
nativas 20 (vinte) arvores seca e uma caída. Também roçar todo o terreno localizado na gleba nº
6, situado na vila Lucia Moro em Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

DUARTE E SILVA LTDA. - ME; torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, para uma Gráfica, na Rua José
Veríssimo, 952 - Boa Vista, Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA

DUARTE E SILVA LTDA. - ME; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada, para uma Gráfica,
na na Rua José Veríssimo, 952 - Boa Vista, Ponta Grossa - PR.

O presente Parecer Referencial PGM/PLCC nº 001/2021 tem por objeto expor as
recomendações e orientações procedimentais da Procuradoria Geral do Município –
Procuradoria de Licitações Contratos e Convênios sobre o tema pagamento de bolsa auxílio
referente ao serviço família acolhedora.
Inicialmente, ressalte-se que, de acordo com o artigo 1º, inciso XIII da Lei Municipal
12.014/2014, compete a esta Procuradoria a emissão de pareceres jurídico sobre quaisquer
matérias, busca-se, assim, conferir higidez jurídica às decisões e atos proferidos no âmbito
administrativo.
Todavia, em decorrência do elevado número de processos em matérias idênticas e recorrentes,
de baixa complexidade jurídica, a Procuradoria Geral do Município publicou, no dia 18 de março
2020, a Orientação Normativa n° 001/2020, que introduziu, no âmbito do Município de Ponta
Grossa, a figura da manifestação jurídica referencial.
Eis o texto da ON 001/2020 PGM/PLCC:
1.

A presente orientação introduz a utilização de parecer referencial como ferramenta eficaz de controle
de legalidade e melhor aproveitamento do serviço jurídico público o que vai ao encontro da
preservação de princípios manifestamente explícitos na Constituição Federal de 1988, como princípio
da celeridade dos processos e procedimentos administrativos, artigo 5° LXXVII, princípio da
eficiência, artigo 37° caput; princípio da economicidade artigo 70° caput entre outros.

2.

Tal medida decorre da identificação de questões jurídicas que envolvem análise de matérias idênticas
e recorrentes, de forma que a atividade jurídica exercida se restringe à verificação do atendimento das
exigências legais a partir da simples conferência de documentos e autorizações.

3.

Todavia, sua aplicação dar-se-á somente nos casos em que a área técnica responsável (gestão) emita o
EXPRESSO atestado de que o caso concreto se encontra dentro dos moldes do parecer referencial.

4.

A adoção deste procedimento se justifica quando observados os seguintes requisitos: a) quando o
volume de matérias idênticas e recorrentes impactar a atuação do órgão ou a celeridade dos serviços
administrativos; b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das
exigências legais a partir da simples conferência de documentos e autorizações.

Com simples leitura da orientação acima transcrita, infere-se ter sido autorizada, no âmbito do
referido órgão, a elaboração de manifestação jurídica referencial, a qual pode ser definida como
sendo aquela que tem por fulcro analisar todas as questões jurídicas que envolvam matérias
idênticas e recorrentes.
Convém salientar que a importância prática dessa medida reside no fato de uma vez elaborada
a citada manifestação jurídica referencial, os processos administrativos que versarem sobre
matérias jurídicas idênticas as constantes no parecer referencial estarão dispensadas de
análise individualizada. Bastando unicamente, que o administrador ateste, expressamente, que
o caso
concreto se amolda, perfeitamente, aosSEI/PMPG
termos- 1734664
da manifestação
referencial adotada.
13/01/2022
07:41
- Parecer
Ressalte-se, nesse ponto, que tal declaração deverá ser emitida pela autoridade competente,
não devendo os autos serem encaminhados para PGM deliberar se a análise individualizada se 1/3
faz ou não necessária, visto que o objetivo da manifestação referencial é, justamente, eliminar
esse trâmite.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1965415&…

Neste sentido com base na ON PGM/PLCC n° 001/2020, foi elaborada a presente manifestação
jurídica referencial, com as recomendações emitidas nos pareceres elaborados pela
Procuradoria de Licitações e Contratos sobre o tema pagamento de bolsa auxílio às famílias do
serviço família acolhedora. Assim, com base neste documento, cabe ao gestor comparar o
caso concreto com o presente parecer, nesse sentido, a fim de proporcionar maior segurança
ao administrador, elaborou-se um check-list, contendo os principais itens deste parecer, de
forma que seja possível inferir se o caso concreto enquadra-se aos termos da presente
manifestação jurídica referencial.
Caso pairem dúvidas sobre a situação fática, ou o administrador constate que o caso dos autos,
por suas características peculiares, não se amolda ao parecer referencial, poderá formular
consulta à Procuradoria Geral do Município.
A grosso modo, portanto, verifica-se que a manifestação jurídica referencial consiste, em
parecer jurídico “genérico”, porém exaustivo, calcado no princípio da eficiência. Saliente-se que
medidas que tenham por objetivo racionalizar a demanda e objetivar a análise de processos têm
sido utilizadas, inclusive, pelo Poder Judiciário, a exemplo das súmulas vinculantes, recursos
repetitivos e com repercussão geral.
Superada a questão da possibilidade jurídica de utilização de manifestações jurídicas
referenciais, passa-se à análise dos requisitos previstos pela ON PGM/PLCC n° 001/2020 para
emissão desse tipo de parecer.
Foi estipulado que a edição de manifestações jurídicas referenciais dependem da comprovação
de dois requisitos, I - do volume de processos em matérias idênticas e recorrentes, que deve
impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços
administrativos; e II - da simplicidade da atuação da assessoria jurídica nos casos analisados,
que se deve restringir à verificação do atendimento das exigências legais, a partir da
conferência de documentos e autorizações.
Com relação ao primeiro requisito mensalmente esta Procuradoria emite pareceres a respeito
do pagamento de bolsa auxílio a todas as famílias que participam do serviço. Quanto ao
segundo requisito, constata-se que o campo de atuação, a análise limita-se à conferência de
documentos e autorizações constantes nos autos, não havendo, via de regra, necessidade de
análise individualizada e pormenorizada de cada um desses processos.
Pelo até agora exposto, verifica-se que a análise jurídica de processos administrativos que tem
por objeto a liquidação e pagamento de bolsa auxílio as famílias do serviço família acolhedora
amoldam-se perfeitamente à ON PGM/PCLL 001/2020, motivo pelo passa-se, a partir da
emissão do presente parecer, a adotar tal prática.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO SERVIÇO FAMÍLIA
ACOLHEDORA
Os processos que versem a respeito de solicitação para liquidação e pagamento de despesas
originárias do Serviço Família Acolhedora, estão dispensados de análise jurídica desta PGM, tal
medida decorre do fato de que a despesa possui previamente termo de adesão que firma
compromisso entre as partes e a consequente obrigação do município no pagamento da
referida bolsa. Para proferir o pagamento basta conter os seguintes requisitos:

do pagamento de bolsa auxílio a todas as famílias que participam do serviço. Quanto ao
segundo requisito, constata-se que o campo de atuação, a análise limita-se à conferência de
documentos e autorizações constantes nos autos, não havendo, via de regra, necessidade de
análise individualizada e pormenorizada de cada um desses processos.

4.1. Formulário de inscrição fornecido pela SMESP– Anexo I do presente Edital (disponível no
site www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp)

Pelo até agora exposto, verifica-se que a análise jurídica de processos administrativos que tem
por objeto a liquidação e pagamento de bolsa auxílio as famílias do serviço família acolhedora

4.2. Fotocópia da Cédula de Identidade.

emissão do presente parecer, a adotar tal prática.

4.3. Fotocópia do CPF.

EDIÇÃO
Nº 3.348
- PONTA GROSSA,
SEXTA-FEIRA,
DE MAIO
DE 2022 a partir da
amoldam-se
perfeitamente
à ON PGM/PCLL
001/2020,13
motivo
pelo passa-se,
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO SERVIÇO FAMÍLIA
ACOLHEDORA

Os processos que versem a respeito de solicitação para liquidação e pagamento de despesas
originárias do Serviço Família Acolhedora, estão dispensados de análise jurídica desta PGM, tal
medida decorre do fato de que a despesa possui previamente termo de adesão que firma
compromisso entre as partes e a consequente obrigação do município no pagamento da
referida bolsa. Para proferir o pagamento basta conter os seguintes requisitos:
1.

Comprovação da despesa mediante verificação da existência de termo de adesão ao serviço de
acolhimento em família;

2.
3.

Autorização da autoridade da pasta;
Dados para empenhamento e autorização do Secretário da Fazenda.

13/01/2022 07:41

SEI/PMPG - 1734664 - Parecer

Ademais convém ressaltar a existência da Instrução Normativa 08/2010 da Controladoria Geral
do Município que recomenda determinados procedimentos quando da liquidação do
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1965415&… 2/3
pagamento.
Ex positis, uma vez seguindo as orientações acima exaradas, é juridicamente possível dar
prosseguimento ao processo para liquidação e pagamento da bolsa auxílio do serviço família
acolhedora.
Este parecer entrará em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por OSIRES GERALDO KAPP, Procurador Municipal, em
03/11/2021, às 13:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 05/11/2021, às 16:01, 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 1734664 e o código CRC 1655B60B.

SEI05056/2020

1734664v2

______________________________________________________________________________
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4.4. Fotocópia do Título de Eleitor.
4.5. Currículo documentado com foto.
4.6. Termo de disponibilidade de carga horária - Anexo II do presente Edital (disponível no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp).
4.7. Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Educação Física – CREF ou CREF
Provisionado.
4.8. Comprovante de Residência com data não superior a 90 dias da data da inscrição;
Parágrafo Primeiro: Eventuais certificados, diplomas ou documentos correlatos informados
no currículo documentado, deverão ser fotocopiados e anexados a ficha de inscrição, e
apresentados os documentos originais no ato da entrevista pessoal.
Parágrafo Segundo: O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer
documento, ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo.
5. Da homologação e reconsideração das inscrições:
5.1. Só serão homologadas as inscrições que contemplem integralmente a documentação
exigida pelo presente Edital.
5.2. Para as inscrições não homologadas em função da ausência da documentação exigida ou
pelo não cumprimento deste Edital, não caberá recurso.
6. Das condições de participação no Projeto:
6.1. A participação dos selecionados se dará por adesão ao programa de bolsas gerido pela
SMESP, sem geração de vínculo empregatício.
6.2. As atividades terão duração no prazo máximo de 8 meses.

3220-1000 Ramal 2098 - 2097
smesp@pontagrossa.pr.gov.br

6.3. Aos presentes Contratos de Adesão ao Programa caberá prorrogação a critério do órgão
fomentador – Secretaria Municipal de Esportes – SMESP.

Rua Balduíno Taques, 1717, 84015-255
___________________________________________________________________________________________________________________________ 6.4.

COMISSÃO DE SELEÇÃO - SMESP
EDITAL SMESP Nº 04/2022
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO – MONITORES “PROJETOS SMESP”
TORNAR PÚBLICO
O Secretário Municipal de Esportes, no uso das atribuições legais, conferidas pelos Art. 08 da
Lei n.º 11.220, de 01/01/2013 torna pública a abertura de inscrições para seleção de
profissionais graduados em Educação Física – área de atuação Bacharelado e Licenciatura
Plena, com experiência comprovada em atividades técnicas desportivas e interessados em
atuarem como bolsistas nos Projetos da SMESP, por tempo determinado, nos moldes disposto
pelo presente Edital e seus anexos:
1. OBJETIVO DO PROJETO:
Os projetos da SMESP, foram desenvolvidos com o objetivo de realizar um trabalho de
iniciação
esportiva e de recreação para comunidade, visando a busca de novos talentos para
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1965415&…
3/3
o esporte Pontagrossense, oferecer lazer orientado para comunidade e na formação de atletas
para futuras competições, sob a supervisão/orientação de professores de Educação Física.
2. DAS VAGAS:
2.1. A participação dos candidatos no processo não implica obrigatoriedade de sua
contratação, ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação. Fica reservado à
SMESP (Secretaria Municipal de Esportes), o direito de proceder às contratações em número
que atenda ao interesse e às necessidades do projeto, obedecendo rigorosamente à ordem
de classificação final e ao prazo de validade deste Edital.
2.2. Este processo consistirá em prova de títulos, através da apresentação de currículo e
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. Antes de se inscrever no processo, o candidato deve observar as prescrições deste Edital
e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os requisitos
exigidos para a contratação.
3.2. As inscrições ocorrerão no período de 16/05/2022 até 20/05/2022, e deverão ser
protocolados através do protocolo online na página principal do site oficial do município:
https://www.pontagrossa.pr.gov.br. Os currículos e comprovantes deverão ser anexados no
campo Secretaria de Esportes/currículos. Os processos protocolados fora do prazo ou que não
atendam ao edital, não serão encaminhados para a Comissão de Seleção.
3.3. O interessado deverá utilizar-se do formulário de inscrição - Anexo I do presente Edital,
disponível no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp, preenchê-lo e
apresentá-lo juntamente com a documentação exigida no Artigo 4º deste Edital.
3.4. Ao realizar e finalizar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todos os
termos deste Edital sobre o qual não poderá alegar desconhecimento.

Sua atuação se dará por meio do desenvolvimento de atividades, de acordo com o
previsto no Plano de Atividade.
6.5. Suas atividades serão supervisionadas por um professor/coordenador vinculado ao
projeto.
6.6. Durante o período de execução do projeto, os contratados receberão uma bolsa auxilio
nos termos da lei municipal 4304/1989, ao longo e por decorrência da prática das atividades
planejadas. Valor de R$ 50,00 hora trabalhada.
6.8. Ao bolsista será assegurado os direitos à: receber informações sobre as finalidades,
organização, execução das atividades e certificado de participação no projeto.
6.9. São deveres do bolsista: aceitar os regulamentos e as normas que regem as atividades a
serem executadas; preparar-se para desenvolver adequadamente às suas funções; respeitar
os compromissos assumidos; respeitar, quando for o caso, o caráter confidencial e reservado
das informações que envolvem suas atividades.
7. Dos critérios de seleção:
7.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos
referentes a este processo seletivo, por meio do endereço eletrônico
www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp
7.2. O Processo Seletivo será dividido em duas fases, em que a primeira compreenderá a
análise documental e curricular, e a segunda que se dará por meio de entrevista pessoal.
7.3. A listagem dos convocados para às entrevistas será divulgada no endereço eletrônico da
SMESP www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp.

7.4. Será classificado o candidato que obtiver no processo de seleção, nota final igual ou
superior a 7,0 (sete), sendo chamados os primeiros colocados de acordo com número de vagas
do projeto. O chamamento dos selecionados se dará diante da autorização SMESP
(concedente do convênio) para o início das atividades.
7.5. Os candidatos aprovados, não selecionados, comporão cadastro de reserva, e em
eventual vacância poderão ser convocados pela Coordenação.
7.6. Os critérios de pontuação para avaliação de Currículo e entrevistas encontram-se no
ANEXO II.
7.7. A Banca avaliadora será composta por 3 (três) professores pertencentes a Comissão de
Seleção/ SMESP a qual será anunciada juntamente com a lista de aprovados para a entrevista.
7.6. A relação com a data e horário das entrevistas com os candidatos pré-selecionados, será
endereço
eletrônico
da
SMESP
divulgado
no
dia
30/05/2022,
no
www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp

8. Dos anexos deste edital:
8.1. Constituem anexos deste Edital:

4. Dos documentos necessários à inscrição:

8.1.1. Anexo I - Formulário de Inscrição;

4.1. Formulário de inscrição fornecido pela SMESP– Anexo I do presente Edital (disponível no
site www.pontagrossa.pr.gov.br/smesp)

8.1.2. Anexo II - Ficha de Avalição de Currículo e Entrevista;

4.2. Fotocópia da Cédula de Identidade.
4.3. Fotocópia do CPF.
4.4. Fotocópia do Título de Eleitor.
4.5. Currículo documentado com foto.

8.1.3. Anexo III - Declaração de disponibilidade de carga horária;
8.1.4. Anexo IV - Termo de Adesão;
9. Da vinculação/adesão ao projeto:
9.1. O bolsista selecionado para desenvolver o Plano de Atividades junto ao Projeto não terá
vínculo empregatício com a contratante. Nestes termos, receberá uma bolsa auxílio para as

8.1.1. Anexo I - Formulário de Inscrição;
8.1.2. Anexo II - Ficha de Avalição de Currículo e Entrevista;
8.1.3. Anexo III - Declaração de disponibilidade de carga horária;
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8.1.4. Anexo IV - Termo de Adesão;

9. Da vinculação/adesão ao projeto:

ANEXO II - EDITAL 03/2022

9.1. O bolsista selecionado para desenvolver o Plano de Atividades junto ao Projeto não terá
vínculo empregatício com a contratante. Nestes termos, receberá uma bolsa auxílio para as
despesas realizadas no desempenho das atividades, as quais serão geridas através do
programa Bolsa Incentivo.

NOME:
MODALIDADE:
CURRÍCULO

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CURRICULO E ENTREVISTA

Critério

Descrição

Formação

Comprovar
formação
específica
para a vaga a
qual concorre

9.2. A vinculação dos candidatos selecionados estará condicionada à liberação de recursos
pela fonte financiadora e à existência de vagas.
9.3. Atendido o item deste Edital, a apresentação dos selecionados ao desempenho de suas
atividades, será efetivada por meio da adesão ao Projeto.

Cursos

Comprovar
cursos
correlatos
a
vaga a qual
concorre
Comprovar
experiência
diretamente
relacionada à
vaga
pretendida

10. Da publicação dos resultados finais:
10.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no site da SMESP no dia 28/05/2022.

Experiência
Profissional

Cronograma do Processo Seletivo
Inscrições

16/05/2022 a 20/05/2022

Resultado dos aprovados para entrevistas

24/05/2022

Entrevistas

25/05/2022 e 26/03/2022

Resultado Final

28/05/2022

Início das Atividades

01/06/2022

Ponta Grossa, 10 de maio 2022.

Nota
Máxima
Até
1,0
ponto

Até
1,0
ponto

Até
1,0
ponto

Nota Máxima Curriculo

ENTREVISTA

Aptidão

Marco Aurélio Marinho Raasch

Comprovar
aptidão para
atuação
do
programa

Até
6,0
pontos

Comprovar
conhecimento
específico
acerca
do
Programa

Até
1,0
pontos

Secretário Municipal de Esportes

ANEXO I – EDITAL 04/2022
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Conhecimentos
Acerca
do
Programa

DADOS PESSOAIS:
CANDIDATO:_______________________________________________________________
RG.:_______________________________ÓRGÃO EXP.:______DATA DE EXP.:_________
CPF.:___________________________TÍTULO DE ELEITOR:________________________
DATA DE NASCIMENTO________/_________/___________.

Especificidades

Pontuação

Atendimento
a
escolaridade
mínima (Graduação
ou Ensino Médio)
Pós Graduação
Mestrado
e
Doutorado

Experiência
em
projetos
Experiência
na
modalidade
Experiência
na
organização
de
eventos esportivos
Experiência na área
pedagógica

0,50 ponto

0,25 ponto
0,25 ponto
0,1 ponto por
curso
limitador
a
1,0 ponto
0,25 ponto
0,25 ponto
0,25 ponto

0,25 ponto
3,0 pontos

Atitude

1,5 pontos

Didática

1,5 pontos

Conhecimento
da modalidade

1,5 pontos

Desenvoltura

1,5 pontos

Conhecimento
acerca
dos
objetos

0,5 pontos

Conhecimentos
acerca
das
características
do programa

0,5 pontos

Nota Máxima Entrevista

Nota

7,0 pontos

NOTA CURRICULO
NOTA ENTREVISTA
NOTA FINAL

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO: _________________________________________________
VAGA PRETENDIDA
MODALIDADE:_____________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:

ANEXO III – EDITAL 04/2022
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA
EU_______________________________________________________________________,

________________________________________________________________

PORTADOR (A) DO RG Nº.____________________________ E CPF Nº

________________________________________Nº:______BAIRRO:_______________

___________________ DECLARO QUE DISPONHO DE _____ HORAS SEMANAIS PARA

CIDADE:___________________________________________________CEP:___________

ATUAR NOS PROJETOS DA SMESP DURANTE A VIGÊNCIA DOS MESMOS, CONFORME EDITAL Nº
04/2022.

TELEFONES PARA CONTATO:______ __________________________________________

_________________________, _____ de __________ de 2022.

E-MAIL:___________________________________________________________________

____________________________________

DADOS BANCÁRIOS:

Assinatura do Candidato

Banco: ____________________ Agência _______________
Conta Corrente ___________
ANEXO IV - EDITAL 04/2022

DADOS ACADÊMICOS:
FORMAÇÃO:_______________________________________________________________
INSTITUIÇÃO:______________________________________________________________
CONCLUSÃO:_____________________________________________________________
_______________________, ______ de _______________ de 2022.

TERMO DE ADESÃO
EU_______________________________________________________________________,
portador do RG. Nº. ____________________________ E CPF Nº.
________________________, CONCORDO COM OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL
ADERINDO ÀS ATIVIDADES E ESTOU CIENTE DE QUE O REFERIDO PROJETO NÃO GERA

____________________________________________

VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A SEET/IPCE; E QUE A VINCULAÇÃO, APÓS SELEÇÃO,

Assinatura do candidato

ESTÁ CONDICIONADA À LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELA FONTE FINANCIADORA E À
LIBERAÇÃO DE VAGAS.
_________________________, _____ de __________ de 2022.
_______________________________________
Assinatura do Candidato

MARCO AUÉRIO MARINHO RAASCH
Secretário Municipal de Esportes

EDIÇÃO Nº 3.348 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 33/2022

ASSUNTO: Composição da Comissão Eleitoral Extraordinária para vacância de segmento dos
Trabalhadores do SUAS
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta Grossa, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017
e considerando:
- A vacância de 01 (uma) vaga para o Segmento dos Trabalhadores do SUAS;

RESOLVE

Art.1º Pela aprovação, em caráter extraordinário, da composição da Comissão para a condução
do processo eleitoral para preenchimento de 01 (uma) vaga existente no segmento dos Trabalhadores do SUAS, com o objetivo de garantir a composição paritária do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Art.2º Cabe a Comissão elaborar, publicar e publicizar o Regulamento da Eleição, bem como todas
as providências necessárias para a materialização da mesma até o momento da posse do novo
conselheiro municipal de assistência social.
Art.3º A Comissão Extraordinária será formada pelos seguintes conselheiros:
NOME
Camila Gomes de Barros
Valquíria Ferreira Verwiebe
Cleuci Mara Barbosa Martins

REPRESENTAÇÃO
Não Governamental – Trabalhadores
Não Governamental – Trabalhadores
Não Governamental – Usuários

Art.4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Ponta Grossa, 12 de maio de 2022.
Armando Madalosso Vieira
Thais do Prado Dias Verillo
Presidente do CMAS
Secretária Executiva do CMAS

FMSPG

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
SAÚDE
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
CNPJ: 32.370.759/0001-52
PARANA

** Elotech **
12/05/2022

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:2/2022
Pregão 142/2021
Proc. 66664/2021
22/11/2021
Data do
Validade da Ata: 20 de janeiro de 2022 até 20 de janeiro de 2023
Cód.
25.236
CNPJ/CPF
Lote Item
5
1
8
1
9
1
11
1
14
1
19
1

Nome do Fornecedor
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

00.802.002/0001-02
Qtd.
500,00
10,00
1.000,00
1.000,00
600,00
200,00

Und.
FRC
PCT
FRC
FRC
FRC
FRC

Descrição/MARCA
Valor Unit.
Álcool iodado. Solução antisséptica a base de iodo a 0,1% e álcool etílico 50%
v/v .
R$ 14,8100
Desincrostante em pó a base de Ortofosfato Trissódico para a limpeza de R$ 73,2800
Glicerina ou glicerol bidestilado líquida. Uso externo. Embalagem Frasco 1R$
litro.
27,8700
Petrolato ou Vaselina líquida. Uso externo. Embalagem frasco 1 litro.
R$ 26,5000
Solução a base de digliconaco declorexidina 0,12%. Uso tópico enxaguanteR$
bucal.
8,3200
Solução removedora de esmaltes. Frasco 100ml.
R$ 4,6500

Ata:3/2022
Pregão 142/2021
Proc. 66664/2021
22/11/2021
Data do
Validade da Ata: 20 de janeiro de 2022 até 20 de janeiro de 2023
Cód.
11.990
CNPJ/CPF
Lote Item
15
1

Nome do Fornecedor
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

52.202.744/0001-92
Qtd. Und.
2.000,00 FRC

Descrição/MARCA
Valor Unit.
Solução desinfectante e degermante a basede digliconaco de clorexidina 2%
tensoativos . Uso tópico . Embalagem Frasco 1 litro.
R$ +16,3000

Ata:4/2022
Pregão 142/2021
Proc. 66664/2021
22/11/2021
Data do
Validade da Ata: 20 de janeiro de 2022 até 20 de janeiro de 2023
Cód.
1.024
CNPJ/CPF
Lote Item
1
2
6
1
10
1
12
1
13
1
16
1
17
1

Nome do Fornecedor
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

02.816.696/0001-54
Qtd.
1.500,00
750,00
500,00
3.600,00
3.600,00
2.000,00
2.000,00

Und.
GL
ALM
FRC
ALM
FRC
FRC
ALM

Descrição/MARCA
Valor Unit.
Álcool etílico 70% gel. Solução antisséptica e degermante. Uso tópico. Galão
quilos ou 5 litros. Uso hospitalar
R$ 532,0000
Álcool iodado. Solução antisséptica a base de iodo a 0,1% e álcool etílico 50%
v/v .
R$ 11,0500
Petrolato ou Vaselina sólida. Uso externo. Embalagem frasco 90 gramas R$ 5,5000
Solução alcoólica a base de digliconaco de clorexidina 0,5%. Uso externo. Embalagem
R$ 2,0600
Solução alcoólica a base de digliconaco de clorexidina 0,5%. Uso externo.R$
Embalagem
10,2000
Solução alcoólica a base de digliconaco de clorexidina 2%. Uso externo. Embalagem
R$ 14,9000
Solução alcoólica a base de digliconaco de clorexidina 2%. Uso externo. Embalagem
R$ 2,2000

Ata:5/2022
Pregão 142/2021
Proc. 66664/2021
22/11/2021
Data do
Validade da Ata: 20 de janeiro de 2022 até 20 de janeiro de 2023
Cód.
11.329

Nome do Fornecedor
STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ/CPF

82.297.680/0001-11

Lote Item
1
1

Qtd. Und.
400,00 RLO

Descrição/MARCA
ETIQUETAS E IMPRESSORA PARA

Pág: 1/1

Valor Unit.
R$ 129,0000
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13/05/2022

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2020- PREGÃO NO
02/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: IDEC SAÚDE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta
do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 29/04/2022 a 29/04/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do reajuste, para o período da prorrogação, fica acrescido ao
valor contratual aludido na cláusula terceira deste instrumento R$ 105.628,63 (cento e cinco mil,
seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido
ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 1.267.543,56 (um milhão,
duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo
valor do contrato é R$ 3.509,664,40 (três milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro
reais e quarenta centavos). Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à
conta da dotação orçamentária n° 24.001.10.122.0235.2.272/33.90.34.00.00
CLÁUSULA QUINTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
PRIMEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 398/2021PREGÃO Nº 104/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro dos
lotes nº 78 e 79ítem 1
Lote

Item

Quant.

Unidade

Descrição

Marca/Espec.

Valor
R$

Unit.

78

1

2000

BNA

Papel higiênico em rolão, branco,
extra luxo, macio, 100% celulose
virgem, picotado, gofrado, feito
com material não reciclado. Rolão
ou bobina de 300m x

Alveflor Luxo
10x300

R$ 5,39

Delicate
Premium
10x30

R$ 0,98

10cm. APRESENTAR AMOSTRA.
10x300
79

1

37500

RLO

Papel
higiênico.
Absorvente,
multipicotes, gofrado, na cor
branca, alta absorção, alta
qualidade, folha dupla, neutro ou
perfumado, macio, 100% celulose
virgem, não reciclado. Rolo de
30m x 10cm. APRESENTAR
AMOSTRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação

A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 27 de maio
de 2022 ás 09h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na forma eletrônica nº33/2022, para Contratação de empresa especializada para execução de análises
de água anual, contendo ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, ANÁLISE ORGANOLÉPTICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, atendendo o disposto na PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE
2021, Lei Municipal nº 12.334 de 17/11/15, Resolução 53/82 e NBR 10.818/2016, dos sistemas de
abastecimento de água pré e pós reservatórios, soluções alternativas coletivas e individuais de
consumo de água e de águas para balneabilidade, para atendimento de programas específicos da
Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde. Valor Máximo: 112.972,68 R$ (Cento e doze
mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Mais informações poderão ser
obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015
(ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 12/05/2022
Gustavo Schemim da Matta - Presidente Interino da Fundação Municipal de Saúde
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Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 007/2022 - PROCESSO Nº 017/2022
Objeto: – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EMERGENCIAL, POR INTERVENÇÃO, DOS
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS SOB DEMANDA,
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, realizado em 13/04/2022.:
1. PROLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31.387.209/0001-83
LOTE / GRUPO I – AR CONDICIONADO / EXAUSTOR
QUANTIDADE
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIT. R$
TOTAL R$
Aparelhos
Serviços
01
Serviço de Avaliação Preventiva dos
-01
1.486,00
1.486,00
Equipamentos
02
Serviços de Manutenção preditiva
15
-174,60
2.619,00
03
Serviços de manutenção programada,
15
-191,10
2.866,50
não programada
04
Serviços
de
manutenção
para
15
-201,90
3.028,50
atendimento a chamadas, 24 horas por
dia
Valor total máximo ESTIMADO – GRUPO I
10.000,00
LOTE / GRUPO II – GELADEIRA / CÂMARA FRIA / FREEZER /
QUANTIDADE
UNIT / MENSAL
TOTAL 12 MESES
DESCRIÇÃO
R$
R$
Aparelhos
Serviços
01
Serviço de Avaliação Preventiva dos
-01
1.274,95
1.274,95
Equipamentos
02
Serviços de Manutenção preditiva
65
-176,37
11.464,05
03
Serviços de manutenção programada,
65
-221,30
14.384,50
não programada
04
Serviços
de
manutenção
para
65
-398,10
25.876,50
atendimento a chamadas, 24 horas por
dia
Valor total máximo ESTIMADO – GRUPO II
53.000,00
LOTE / GRUPO III – ITENS ESPECÍFICOS DE PADARIA / COZINHA
QUANTIDADE
TOTAL 12
DESCRIÇÃO
UNIT / MENSAL R$
MESES R$
Aparelhos
Serviços
01
Serviço de Avaliação Preventiva dos
-01
1.843,00
1.843,00
Equipamentos
02
Serviços de Manutenção preditiva
215
-1.826,60
392.719,00
03
Serviços de manutenção programada,
215
-1.826,60
392.719,00
não programada
04
Serviços
de
manutenção
para
215
-1.826,60
392.719,00
atendimento a chamadas, 24 horas por
dia
Valor total máximo ESTIMADO – GRUPO III
1.180.000,00
LOTE / GRUPO IV – SOM E IMAGEM
QUANTIDADE
TOTAL 12 MESES
DESCRIÇÃO
UNIT / MENSAL R$
R$
Aparelhos
Serviços
01
Serviço de Avaliação Preventiva dos
-470,00
470,00
Equipamentos
02
Serviços de Manutenção preditiva
110
-441,00
45.810,00
03
Serviços de manutenção programada,
110
-441,00
45.810,00
não programada
04
Serviços
de
manutenção
para
110
-441,00
45.810,00
atendimento a chamadas, 24 horas por
dia
Valor total máximo ESTIMADO – GRUPO IV
146.000,00
GRUPO V – DEMAIS ELETROELETRÔNICOS
QUANTIDADE
TOTAL 12 MESES
DESCRIÇÃO
UNIT / MENSAL R$
R$
Aparelhos
Serviços
01
Serviço de Avaliação Preventiva dos
-01
381,00
381,00
Equipamentos
02
Serviços de Manutenção preditiva
300
-382,91
114.873,00
03
Serviços de manutenção programada,
300
-382,91
114.873,00
não programada
04

Serviços
de
manutenção
para
300
-382,91
114.873,00
atendimento a chamadas, 24 horas por
dia
Valor total máximo ESTIMADO – GRUPO V
345.000,00
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.734.000,00 (um milhão setecentos e trinta e quatro reais)
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.734.000,00 (um milhão setecentos e trinta e quatro reais)
Obs.: Esta publicação substitui o resultado publicado em 03 de maio de 2022, em vista de necessidade de adequação por parte da
empresa, na página da bll.org.br, referente a obrigatoriedade de descontos lineares a cada item, permanece o memo valor total
homologado e adjudicado.
Ponta Grossa/PR, 13 de maio de 2022.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
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