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LEIS
L E I

Nº

14.249, de 06/06/2022

Denomina de NEI JOSÉ TRAMONTIN a Rua
nº 21 do Loteamento Residencial Jardim
Royal, Bairro Neves, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 175/2021, de autoria do Vereador Izaias Salustiano, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica denominada de NEI JOSÉ TRAMONTIN, a Rua nº 21 do Loteamento Residencial
Jardim Royal, situado no Bairro Neves, nesta cidade.
Art.2°- Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.251, de 06/06/2022

Denomina de OLÍVIA BATISTA HUL o trecho
de via pública ainda sem denominação, compreendido entre as Ruas Jabuticabeira e Caneleira, em frente ao CMEI Valdevino Lopes,
no Núcleo Santa Paula II, Bairro Contorno,
nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 281/2021, de autoria do Vereador Ede Pimentel, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica denominada de OLÍVIA BATISTA HUL o trecho de via pública ainda sem denominação,
compreendido entre as Ruas Jabuticabeira e Caneleira, em frente ao CMEI Valdevino Lopes, no Núcleo Santa Paula II, Bairro Contorno, nesta cidade.
Art.2°- Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.252, de 06/06/2022

Institui o “PROGRAMA VOU DE BIKE” com a
instalação de bicicletários no âmbito do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 18/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 160/2021, de autoria do Vereador Felipe Passos, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica instituído, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o PROGRAMA VOU DE BIKE,
destinado ao incentivo do uso de bicicletas como meio de transporte, com vistas a melhorar
as condições de mobilidade urbana na cidade, mediante a promoção de meio de transporte
não poluente.

Art.2º- O PROGRAMA VOUDE BIKE tem como objetivos:
I–
estimular as empresas que promovem a utilização de bicicletas por seus funcionários e
clientes, como meio de transporte saudável e eficiente;
II – criar uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários, como modalidade de deslocamento eficiente e saudável;
III – desenvolver ações voltadas para a melhoria do sistema de mobilidade cicloviária;
IV – melhorar a qualidade de vida no Município e as condições de saúde da população.
Art.3º- A pessoa jurídica participante do PROGRAMA VOU DE BIKE será denominada de “Empresa Amiga do Ciclista” e será responsável pela doação do suporte par o estacionamento de
bicicletas.
Parágrafo único. A empresa que aderir ao Programa poderá colocar a sua logomarca no estacionamento de bicicletas, como forma de divulgação da adesão e de marketing da empresa,
podendo veiculá-lo em suas peças publicitárias.
Art.4º- O Poder Público Municipal poderá realizar parcerias público-privadas para a disponibilização dos bicicletários nas vias públicas, prédios de órgãos públicos municipais, incluindo
terminais, parques, instituições de ensino público, instituições culturais e hospitais públicos
municipais.
Art.5º- Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.253, de 06/06/2022

Denomina de JOÃO SERINO LEMOS a Rua
“Quatro” do Loteamento Jardim Panamá,
Bairro Neves, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 18/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 290/2021, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica denominada de JOÃO SERINO LEMOS, a Rua “Quatro” do Loteamento Jardim Panamá, situado no Bairro Neves, nesta cidade.
Art.2°- Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.254, de 06/06/2022

Institui a Semana “QUEBRANDO O SILÊNCIO”
no Município de Ponta Grossa, a fim de criar um
lugar de fala institucional para defesa dos direitos
das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica e familiar.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 18/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 048/2022, de autoria do Vereador Julio Küller, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica instituída no âmbito do Município de Ponta Grossa a Semana “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, a fim de criar um lugar de fala institucional para defesa dos direitos das mulheres,
crianças, idosos e pessoas com deficiência, vítimas de violência doméstica e familiar.
Art.2°- A Semana “QUEBRANDO O SILÊNCIO” deverá:
I - esclarecer a população quanto à sua importância, enquanto organismo social, na luta contra a violência doméstica e familiar que afeta mulheres, crianças, idosos e pessoas com
deficiência;
II - estimular e incentivar as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência a
terem a capacidade e a coragem de enfrentar e denunciar abusos e a violência doméstica
e familiar;
III - abordar a temática e promover estudos da legislação de defesa dos direitos das mulheres,
crianças, idosos e pessoas com deficiência;
IV - realizar campanhas de divulgação, com os seguintes objetivos:
a) dar conhecimento público dos canais oficiais por meio de telefone e internet, para denúncias de violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres, crianças, idosos e
pessoas com deficiência;
b) informar e divulgar os constantes abusos que se apresentam diariamente na sociedade e o
silêncio das vítimas de violência doméstica e familiar, de forma a desenvolver o sentimento
de respeito mútuo nos relacionamentos.
Art.3º- Durante a Semana “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, poderão ser realizadas atividades como
fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a violência doméstica e familiar e outros tipos de manifestações afetas ao tema, em instituições de ensino públicas e privadas
do Município de Ponta Grossa.
Parágrafo único - Fica a critério do Poder Executivo definir o período para a realização do evento,
o qual fará parte integrante do calendário oficial do Município de Ponta Grossa.
Art.4º- Fica autorizado o Poder Executivo a criar aplicativo de aparelho celular (APP) para eventuais denúncias de violência familiar e doméstica.
Parágrafo único - O aplicativo deverá conter informações claras e objetivas, vídeos explicativos,
relação das entidades de apoio para o combate à violência doméstica e familiar, inclusive
botão de pânico, dentre outras tecnologias que facilitem o rápido atendimento às vítimas.
Art.5º- Para alcançar os objetivos e finalidades previstos nesta Lei, fica autorizado o Município de
Ponta Grossa a firmar parcerias, convênios de cooperação e troca de informações com as
Polícias, Delegacias, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público
e instituições públicas e privadas.
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Art.6°- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.
Art.7°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.255, de 06/06/2022

Dispõe sobre a divulgação da receita e da
despesa do Poder Executivo em tempo real,
por meio da página oficial do Município na
internet e através de aplicativos de celular.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 18/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 054/2022, de autoria da Vereadora Missionária Adriana, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º- Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, por meio da página oficial do Município na
internet e através de aplicativo de celular nas versões Android e lOS, as suas receitas e
despesas, como instrumento de transparência das contas públicas.
Parágrafo único - As informações deverão ser disponibilizadas, em tempo real e de forma gratuita.
Art.2°- A publicidade de que trata esta Lei deverá conter, no mínimo, o valor e percentual correspondente às seguintes categorias:
Ireceita e respectivas fontes;
II - despesa, dividida por órgãos, áreas de atuação, recursos humanos, fornecedores, prestadores de serviços e diárias de viagens.
Art.3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.264, de 31/05/2022

Concede Titulo de Cidadão Honorário de
Ponta Grossa ao Pastor ARTUR DUARTE
DA SILVA.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 25/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

DECRETOS
DECRETO

Nº 2 0. 4 0 8, de 06/06/2022

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Dentista II, do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para o
Quadro de Pessoal da Fundação Municipal
de Saúde, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município e
considerando a Lei nº 4.284/1989, Lei nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI n° 33.488/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica transferido, a partir de 1º de junho de 2022, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde, 1 (um)
emprego de Dentista II, da seguinte forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal de Nível Superior
N. de vagas
Denominação
C.H.D.
Nível
A partir de
01
Dentista II
4
16
01/06/2022
Art.2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 1º
de junho de 2022, para o Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde, a Servidora
Karina Domingues Holzmann, Matrícula 29.521, ocupante do emprego público de Dentista
II.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho 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. 4 3 0, de 09/06/2022
Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o
Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de
Saúde de Ponta Grossa, conforme especifica.

L E I

Art.1°- Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor ARTUR DUARTE
DA SILVA.
Art.2°- A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais e
regimentais pertinentes.
Art.3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.265, de 10/06/2022

Declara a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO
BARROS (ABC TIO BARROS), com sede
nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 30/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 039/2022, de autoria do Vereador José Carlos S. Raad – Dr. Zeca, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações
da Lei n. 14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº
13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 43080/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal de Nível Superior

L E I

Art.1°- Fica declarada de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
TIO BARROS (ABC TIO BARROS), inscrita no CNPJ sob nº 18.157.955/0001-12, com
sede nesta cidade.
Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

N. de
vagas
01
01

N. de
vagas
01
01
01

Revoga a Lei n. 13.199, de 17/07/2018.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 30/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 093/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

L E I

Nº

14.267, de 10/06/2022

Altera a Lei n. 12.442, de 09/03/2016, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 30/05/2022, a partir do Projeto de Lei nº 094/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. A Lei n. 12.442, de 09/03/2016, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1°. Fica denominada de AUGUSTO KANASK a Estrada localizada na Colônia Tavares Bastos, Bairro do Contorno, no trecho compreendido entre a Estrada Eduardo Burgardt, a 50 metros da Rua Antonio Olavo Branco Martins, até o seu final,
na propriedade de Zélia Schnuk, nesta cidade. (NR)
Art. 2º.
...”
Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Farmacêutico - PSF
Dentista II

4
8

16
16

12/05/2022
12/05/2022

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio

14.266, de 10/06/2022

Art.1º. Fica revogada a Lei n. 13.199, de 17/07/2018.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

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

Art. 2º.

I.
II.
III.
IV.
V.

Art. 3º.

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

8
8
8

14
14
14

28/04/2022
11/05/2022
24/05/2022

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

Nome
Juliano Santana de Arruda
Lineu Luciano Laroca
Lucas Teixeira de Assunpção
Gianni Aparecida da Rosa Pereira
Jessica de Fatima Pires

Matrícula
30002
30007
29955
29992
30029

Emprego
Farmacêutico
Dentista II
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

A partir de:
12/05/2022
12/05/2022
28/04/2022
11/05/2022
24/05/2022

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
nº 20.430/2022
- Pág. 1/2 em 09 de junho de 2022.
PROCURADORIA Decreto
GERAL
DO MUNICÍPIO,

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

DECRETO

Nº 2 0. 4 3 1, de 09/06/2022

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público
de Agente de Trânsito, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
para o Quadro de Pessoal da Fundação de
Assistência Social de Ponta Grossa, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município e
considerando a Lei nº 4.284/1989, Lei nº 13.010/2017, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI n° 15052/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica transferido, a partir de 1º de junho de 2022, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social de
Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Agente de Transito, da seguinte forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio
N. de vagas
Denominação
C.H.D
Nível
01
Agente de Trânsito
06
11
Art.2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir de 1º
junho de 2022, para o Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social de Ponta
Grossa, a Servidora Edicleia Aparecida Lauriano, Matrícula 29.477, ocupante do emprego
público de Agente de Trânsito.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de junho 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. 4 3 5,

de 13/06/2022

Altera o Decreto nº 17.735/2020, que Constitui o Conselho de Contribuintes de Ponta
Grossa.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 13.105, de 05/04/2018, e considerando o contido
no protocolado nº 26940/2022,

DECRETA

Art.1º. O artigo 1º do Decreto nº 17.735, de 10 de setembro de 2020, que compõe o Conselho de
Contribuintes do Município de Ponta Grossa, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º.
...
		I.
...
			
...
		II.
...
			
...
		
III.
REPRESENTANTE DOS CONTRIBUINTES:
			
a)
...
				...
			
b)
Representante da Associação Comercial e Industrial de
				
Ponta Grossa – ACIPG: (NR)
				
Titular:
Ricieri Gabriel Calixto
				
Suplente:
Guilherme Gabriel Cesco
			
c)
...
				...
				...
Art. 2º.
...”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de junho 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. 4 3 6, de 13/06/2022

Transfere emprego público do Quadro de
Pessoal da Fundação Municipal de Saúde
de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, de acordo com
o disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018; Lei Municipal 4284/1989, e tendo em vista o contido
no protocolado SEI nº 80061/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica transferido do Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conforme a Lei Municipal nº. 4.284/1989 e alterações, o seguinte emprego público:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I - A – Pessoal de Nível Superior com Carreira Própria
N. de vagas
01

Denominação
Médico
Veterinário

Remuneração
Conforme Tabela I do
Anexo I – Lei 12.448/16

3

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Carga Horária diária

A partir de

6 horas

01/07/2022

Art.2º. Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido, a partir de 1º
de julho de 2022, o servidor Cristóvão Câmara Pereira, matrícula nº. 23.895, Médico Veterinário, com lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de junho 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. 4 5 9, de 15/06/2022

Outorga Permissão de Uso de imóvel, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do
Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista o contido no protocolado SEI
nº 34.554/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na Escola Municipal
Professora Zahira Catta Preta Mello, em favor de Pedro Leandro Peres Beltz, portador do
CPF nº 069.935.339-44.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia do permissionário e de
sua família.
Art.3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabilidade da permissionária.
Art.4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) ano,
com início em 01/07/2022 e término em 30/06/2023, prorrogável no interesse da Administração Municipal.
Art.5º. Independentemente do prazo estipulado neste Decreto, a permissão poderá ser cancelada
a qualquer tempo pela Administração, com devolução do imóvel, mediante comunicação
prévia por escrito com prazo de 30 dias.
Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 15.451/2019.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de junho 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. 4 0 3, de 06/06/2022

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 e o contido no protocolado SEI 23.950/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 20.073/2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º. Ficam prorrogados os termos de permissão de uso de imóveis situados no
Aeroporto Sant`Ana, objeto dos Termos de Permissão de Uso nº s. 042/2018,
044/2018, 047/2018, 048/2018, 050/2018, 052/2018 e 055/2018, pelo prazo de
90 dias, com início em 05 de março de 2022 e término das permissões no dia 04
de junho de 2022.” (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de junho de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S
P O R T A R I A Nº 2 1. 7 9 7 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 38937/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 22/06/22,
RESOLVE
ALTERAR, o pagamento da gratificação por desempenho das
servidoras relacionadas, Serventes Escolares, lotadas na Secretaria Municipal de
Educação.

MAT.

25883

16634

NOME

ALTERAÇÃO

PATRÍCIA BORGES DE
OLIVEIRA

RUTH LOPES AIRES

Grat. Serv. Esc. 30% P/
Grat Aux. Mer 85%
Cancelamento Adic.
Insalubridade 40%
Grat. Serv. Esc. 30% P/
Grat. Mer . 100%
Cancelamento Adic.
Insalubridade 40%

DATA
16/05/22

16/05/22
16/05/22

16/05/22

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 11:19, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2342976 e o código CRC 6E59CC42.
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P O R T A R I A Nº 2 1. 7 9 6 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 72988/2021, controle registro PGM/PL/GP, datado de 21/06/22,

RESOLVE
ALTERAR, no período de 12 de dezembro de 2021 a 11 de
dezembro de 2022, de 40 para 20 horas a jornada de trabalho da
servidora LINDAMIR WOGENEACK CARDOSO, matrícula 201004, lotada na
Fundação Municipal de Saúde, ficando proibida a realização de quaisquer horas
extraordinárias pela servidora.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 11:19, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2342810 e o código CRC 8127F18E.

P O R T A R I A Nº 2 1. 7 9 8 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 50413/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 22/06/22,

RESOLVE
DESIGNAR, no período de 18 de julho de 2022 até 22 de julho
de 2022, o servidor JOSÉ RICARDO TRIERWEILER, matrícula 15679, lotado na
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para responder
pela função gratificada da Divisão de Fiscalização de Imóveis Públicos - FG
12/15, relativamente ao período de férias do titular da função.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 11:19, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2343275 e o código CRC EDF39DD3.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 7 9 9 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 91742/2021, controle registro PGM/PL/GP, datado de
22/06/2022,

RESOLVE
DISPENSAR, a partir de 05 de janeiro de 2022, o pagamento
do Adicional por Desempenho de Função do SAMU – Técnica em Enfermagem,
da servidora ANA CAROLINA HOHMANN, matrícula 22203, lotada na Fundação
Municipal de Saúde.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 11:19, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2343462 e o código CRC D732D36D.

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 0 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 91742/2021, controle registro PGM/PL/GP, datado de
22/06/2022,

RESOLVE
CONCEDER a partir de 06 de janeiro de 2022, o pagamento do
Adicional por Desempenho de função do SAMU- Técnico em Enfermagem, ao
servidor WENDELL WINSTON WOOD, matrícula 22612, lotado na Fundação
Municipal de Saúde.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 11:19, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2343471 e o código CRC 7B2F2FE9.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 1 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no
protocolado SEI 47705/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de
22/06/2022,

RESOLVE
DISPENSAR, a partir de 03 de junho de 2022, o servidor
FABIANO SWIECH CIESIELSKI, matrícula 25329, do pagamento da função
gratificada da Superintendência da Fundação Municipal de Saúde.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2343972 e o código CRC 2BA5ED1B.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 3 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 49850/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 23/06/22,

RESOLVE
INTERROMPER, a partir de 20 de junho de 2022, a licença
sem vencimentos da servidora PALLOMA SANTOS DELGOBO, Professora,
matrícula 24292, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2345234 e o código CRC 864FAD05.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 23/06/2022,
às 19:59,
horário oficial DE
de brasília,
conforme
o Decreto Municipal nº
ATOS
DO MUNICÍPIO
PONTA
GROSSA
5
14.369 de 03/05/2018.

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 4 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a solicitação contida
no protocolado SEI 13779/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de
23/06/22,

RESOLVE
Art. 1º. CONSTITUIR, Comissão Especial de Credenciamento de Leiloeiros,
para análise e julgamento dos documentos, visando a realização de hasta
pública de veículos removidos, recolhidos e apreendidos, na modalidade Leilão,
cuja responsabilidade do desfazimento esteja a cargo da Secretaria Municipal de
Cidadania e Segurança Pública, composta pelos seguintes membros:

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2347151 e o código CRC 56697C82.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 7 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei n. 14.159/2021, e
o contido no protocolado SEI 31994/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado
de 23/06/2022,

WALFRAN VAZ DE OLIVEIRA - CPF/MF - 037.640.159-18

RESOLVE

ELENI ADRIANA ZANARDINI DE OLIVEIRA - CPF/MF - 883.381.269-34
EDILSON SEBASTIÃO D'AMICO JORGE - CPF/MF - 635.520.359-15
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2345871 e o código CRC 51B5472A.

Art. 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificação de função
em favor de empregado público municipal efetivo a partir de 11 de abril de 2022,
conforme segue:

Símbolo
FG
11

Denominação
Chefe de Divisão

Código

Empregado Designado

FG11/30 Joanise Aparecida Vieira 24907

Parágrafo único - A função gratificada código FG 11/30, era anteriormente
vinculado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com a denominação de
Chefe da Divisão Operacional.
Art. 2º. Além das atribuições previstas no Anexo V, da Lei
4.284/1989, com a redação da Lei 14.159/21, compete ao Chefe de Divisão que
trata o caput do artigo anterior exercer as atividades da Divisão de Almoxarifado
e Serviços Internos, compreendendo a coordenação e acompanhamento dos
serviços realizados pelos setores da seção industrial (Fábrica de Artefatos),
seção de solda, serviços gerais junto a vestiários, refeitório, pátio, e
almoxarifado, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, bem como
supervisão de contratos de entregas de materiais e refeições.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando RETIFICADA a Portaria 21.764/2022.

______________________________________________________________________________

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 5 / 2 0 2 2

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 78409/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
14/06/2022,

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

RESOLVE
CONCEDER, no período de 1º de abril de 2022 a 31 de maio
de 2022, o pagamento da gratificação de Função Médica – Programa Saúde da
Família – PSF - 1, ao servidor DANIEL AUGUSTO DAL MORO, matrícula
19670, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
ficando REVOGADAS as Portaria 21.732/2022 e 21.754/2022.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Mat.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2347355 e o código CRC 51DD4431.

Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2347048 e o código CRC 8C5DBC3B.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 6 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 78409/2020, controle registro PGM/PL/GP, datado de
23/06/2022

RESOLVE
CONCEDER a partir de 1º de junho de 2022, o pagamento da
Gratificação de Função Médica de Segurança do Trabalho I, ao servidor DANIEL
AUGUSTO DAL MORO, matrícula 19670, Médico, lotado na Secretaria Municipal
de Administração e Recursos Humanos, ficando REVOGADAS as Portarias
21.733/2022 e 21.755/2022.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2347151 e o código CRC 56697C82.

______________________________________________________________________________

P O R T A R I A Nº 2 1. 8 0 2 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 38832/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 22/06/22,
RESOLVE
ALTERAR, o pagamento da gratificação por desempenho das
servidoras relacionadas, Serventes Escolares, lotadas na Secretaria Municipal de
Educação.

MAT.

NOME

ALTERAÇÃO

DATA

29405

DAYANE CAMILA
MENDES KOGUS

Grat. Aux. Mer. 85% P/ Grat Serv.
Esc. 30%

01/05/22

20532

ANA RAQUEL
DEZONE

Grat. Serv. Esc. 30% P/ Grat. Aux. Mer
85%

15/04/22

Cancelamento Adic. Insalubridade
40%

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 23/06/2022, às 18:16, 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 23/06/2022, às 19:59, 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 2344382 e o código CRC 874E3775.
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C O N T R ATO S
CONTRATO Nº 226/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO & CIA LTDA
OBJETO: Execução de Lote 01 Local: Bairros Contorno e Ronda - Sede do município de Ponta
Grossa – PR. - Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, compreendendo as seguintes etapas:
serviços preliminares; movimento de terra; base e subbase; revestimento asfáltico; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de controle tecnológico.
VALOR: R$ 3.900.477,71 ( três milhões novecentos mil, quatrocentos setenta e sete reais e setenta e um centavos ).
PRAZO: de execução de 240(duzentos e quarenta) dias e prazo de vigência de 480 (quatrocentos
e oitenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência 002/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 227/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
OBJETO: Lote: 02 Local: Bairros Jardim Carvalho / Neves / Uvaranas - Sede do município de
Ponta Grossa – PR Objeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; movimento de terra; base e sub-base; revestimento asfáltico;
meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; serviços diversos; e ensaios
de controle tecnológico.
VALOR: R$ 2.062.506,68 (dois milhões, sessente e dois mil, quinhentos e seis reasi e sessenta
e oito centavos).
PRAZO: de execução de 210 (duzentos e dez) dias e prazo de vigência de 420 (quatrocentos e
vinte) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência 002/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 228/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO & CIA LTDA
OBJETO: Lote: 03 Local: Bairro Cará-Cará - Sede do município de Ponta Grossa – PR. Objeto:
Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; movimento de terra; base e sub-base; revestimento asfáltico; meio-fio e sarjeta; serviços de
urbanização; sinalização de trânsito; serviços diversos; e ensaios de controle tecnológico.
VALOR: R$ 2.085.459,06 ( dois milhões, oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais
e seis centavos).
PRAZO: de execução de 210 (duzentos e dez) dias e prazo de vigência de 420 (quatrocentos e
vinte) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência 002/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 212/2022

______________________________________________________________________________

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica de ruas do Jardim Residencial San Martin,
no Bairro Neves.
VALOR: R$ 7.931.696,84 (sete milhões novecentos e trinta e um mil seiscentos e noventa e seis
reais e oitenta e quatro centavos).
PRAZO: de execução de prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência de
330 (trezentos e trinta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 005/2022.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO AO CONTRATO nº 198/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO Fica alterada a cláusula décima sexta do instrumento
originário, que passa a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO “16.1. Atuará como fiscal de contrato
da presente contratação nomeados por meio do projeto básito SEI 36223/2021. TITULAR: Gary
Dvorecky, ... SUBSTITUTO: Élcio Plácido Ferreira…”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 196/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LUIZ EGIDIO CRUZ MEDEIROS
OBJETO: Prestação de serviço de Leiloeiros Públicos Oficiais, mediante credenciamento, visando
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para
realização de Leilão para a alienação de bens móveis considerados inservíveis/desnecessários,
classificados como antieconômicos e ociosos, ou excedente de frota, conforme declaração elaborada pela Comissão de Avaliação de Inservibilidade/Desnecessidade.
VALOR: O Leiloeiro Credenciado/Contratado receberá diretamente do arrematante-comprador, a
comissão de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado.
PRAZO: 12 meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade 43/2022

SMC

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E
C U LT U R A
______________________________________________________________________________

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 102/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão Eletrônico n˚
102/2022, a sua SUSPENSÃO, tendo em vista pedido de impugnação feito pela empresa VERISSIMO E WOITECHEN ENGENHARIA LTDA, através do SEI52203/2022. Comunicamos que será
informada, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido pregão através de
publicação em Diário Oficial do Município.
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras, sito à Av.
Visconde de Taunay. 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220 1000
– ramal 1349 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//
Ponta Grossa, 23 de Junho de 2022.
Maria Claudete Rodrigues Wanderley
Pregoeira

EDITAL 008/2022
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS DE CANTO POPULAR
PARA O CONSERVATÓRIO MAESTRO PAULINO
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no
uso de suas atribuições, torna público o regulamento para seleção de novos
alunos para o Curso de Canto Popular, do Conservatório Maestro Paulino, no
ano letivo de 2022.
1 – DOS REQUISITOS:
1.1 - Os candidatos a partir de 16 anos de idade (completos até 31 de dezembro
de 2022) poderão se inscrever no Curso de Canto Popular, que faz parte do
Ensino Fundamental de Música do Conservatório Maestro Paulino;
2 - DAS VAGAS DISPONÍVEIS:
2.1 – Serão disponibilizadas 15 vagas imediatas;
2.2 – Os candidatos classificados que não estiverem dentro das vagas
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Ensino Fundamental de Música do Conservatório Maestro Paulino;
2 - DAS VAGAS DISPONÍVEIS:
2.1 – Serão disponibilizadas 15 vagas imediatas;
2.2 – Os candidatos classificados que não estiverem dentro das vagas
disponibilizadas (conforme o item 2.1) permanecerão em uma lista de espera.
Respeitando-se a ordem de classificação, os mesmos poderão ser convocados
quando ocorrer a oferta de novas vagas durante o ano de 2022.
3 - DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO:
3.1 - A partir de 24 de junho de 2022 estará disponível, exclusivamente no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o formulário de inscrição do candidato, que
deverá ser preenchido corretamente. As inscrições serão aceitas apenas de
forma online e encerrar-se-ão no dia 05 de julho de 2022, às 23h59;
3.2 - O valor da inscrição é de R$ 35,00, que deverá ser pago por meio de
depósito identificado ou transferência identificada. Banco do Brasil - agência
0030/2 - conta corrente 123002-6 (conta intitulada: Conservatório
Mensalidades);
3.3 - O candidato que não anexar ao formulário de inscrição o comprovante de
depósito identificado ou o comprovante da transferência identificada terá a sua
inscrição invalidada;
3.4 – Não será feito qualquer tipo de contato por parte da direção do
Conservatório Maestro Paulino. É de inteira responsabilidade do candidato
a efetivação da inscrição bem como a observância das datas concernentes
ao certame.
4 – DA SELEÇÃO:
4.1 - Os candidatos inscritos para o Curso de Canto Popular deverão participar
de teste seletivo para concorrer a uma das vagas;
4.2 – O processo seletivo ocorrerá em duas fases distintas, sendo que todas as
provas serão realizadas no Centro de Música – Complexo Cultural Jovanni Pedro
Masini (Rua Frederico Wagner, 150 – Olarias – Ponta Grossa/PR).
4.3 - Na primeira fase, todos os candidatos inscritos realizarão prova de
percepção musical. A prova terá caráter eliminatório, ou seja, os candidatos que
não atingirem nota maior ou igual a sete (7,0) pontos serão considerados
desclassificados, perdendo o direito de participarem da segunda fase;
4.4 - A prova de percepção musical terá por objetivo avaliar a capacidade de
interpretação e discernimento dos candidatos aos diferentes elementos sonoros,
tais como alturas de sons, volumes, durações, timbres (sonoridades dos
diferentes instrumentos musicais) e estilos musicais;
4.5 - A prova de percepção musical será realizada no dia 11 de julho de 2022,
das 13h às 15h, no Centro de Música. O horário da prova de percepção de cada
candidato será disponibilizado no dia 07 de julho de 2022, no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. O horário estipulado para cada candidato
deve ser respeitado, não sendo possível realizar troca de horários;
4.6 - Os candidatos deverão comparecer com no mínimo quinze minutos de
antecedência, munidos de documento de identificação com foto, a fim de checar
o seu local de prova (ensalamento);
4.7 - O resultado da prova de percepção será divulgado no dia 13 de julho de
2022, a partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
4.8 - Na segunda fase, os candidatos inscritos deverão realizar, no dia 18 de
julho de 2022, os testes práticos seguidos de uma entrevista. O agendamento
da referida fase será divulgado juntamente com o resultado das provas de
percepção musical, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
4.9 - A entrevista será realizada pelos professores integrantes do corpo docente
do Conservatório Maestro Paulino, e terá o condão de avaliar o perfil dos
candidatos e a sua disponibilidade para cumprir a grade curricular ofertada pela
Instituição. Para os alunos menores de 18 anos, será necessária a presença dos
pais ou responsáveis para a realização da entrevista;
4.10 - Para a realização da prova prática, cada candidato poderá trazer cópia da
peça de confronto (vide item 5), uma vez que a mesma não será disponibilizada
pela banca;
4.11 - Não será disponibilizado correpetidor para acompanhar os candidatos. O
candidato que desejar deverá se responsabilizar pelo mesmo;
4.12 - Pede-se a todos os candidatos que estejam no local de prova com no
mínimo 15 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação
com foto, para a realização das provas da segunda fase;
4.13 - O não comparecimento na segunda fase elimina automaticamente o
candidato do processo seletivo;
4.14 - Os horários das provas práticas e entrevistas não poderão ser
modificados;
4.15 – As Bancas Avaliadoras de todas as fases do certame serão compostas
por Professores de Música pertencentes ao quadro de docentes do
Conservatório Maestro Paulino.
5 – DO TESTE PRÁTICO:
5.1 – O teste prático será composto de:
5.1.1 – Peça de confronto: Consolação, de Baden Powell e Vinicius de Moraes;
5.1.2 – Peça à livre escolha;
5.2 – É obrigatória a execução de ambas as peças.
6 - DO RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO:
6.1 - O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 20 de julho de
2022, a partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
6.2 - A nota final dos candidatos inscritos será composta da seguinte forma:
Nota Final = Percepção x 0,3 + Entrevista x 0,3 + Prática x 0,4

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

6.3 - Em caso de empate, os critérios de desempate serão os seguintes,
respeitando-se a ordem:
- 1º critério: maior nota na prova prática;
- 2º critério: menor idade;
6.4 - Todos os candidatos serão classificados no cadastro de reserva de acordo
com as notas obtidas no teste seletivo. Para ser considerado APTO a fazer parte
do cadastro de reserva, deverá obter nota final maior ou igual a sete (7,0) pontos;
6.5 - Mesmo não sendo convocados em primeira chamada, os demais
candidatos considerados APTOS poderão ser convocados a qualquer momento
durante o ano de 2022, respeitando-se a ordem de classificação no teste
seletivo, para assumir possíveis vagas que surgirem;
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 - Todas as avaliações serão realizadas por professores do Conservatório,
seguindo os critérios estipulados por este regulamento;
7.2 - Não serão aceitos recursos que questionem a avaliação das provas e/ou
entrevistas realizadas, sendo a decisão da banca examinadora soberana neste
caso;
7.3 - O presente teste seletivo terá validade apenas para o ano letivo de 2022;
7.4 – O 2º semestre letivo de 2022 iniciará no dia 1° de agosto;
7.5 – Após a leitura completa deste edital, outras informações poderão ser
obtidas juntamente à secretaria do Conservatório Maestro Paulino. Fone: 3220
1000, Ramal 2297.
Ponta Grossa, 21 de junho de 2022.
ALBERTO SCHARAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
ANEXO I
RESUMO DE DATAS E HORÁRIOS REFERENTES AO PROCESSO
SELETIVO
Período de Inscrições – Novos Alunos
24/06/22 a 05/07/22 – de forma online, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Divulgação dos horários das provas de percepção musical – 07/07/22 – A partir das 16h, no
site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Prova de percepção (1ª fase – eliminatória) – 11/07/22 – 13h às 15h (de acordo com o horário
especificado para cada candidato), no Conservatório
Divulgação dos resultados da 1ª fase (eliminatória)
13/07/22 – A partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Divulgação dos horários de provas e entrevistas para a 2ª fase – 13/07/22 – A partir das 16h,
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Provas Práticas e Entrevistas –18/07/22 – conforme agendamento divulgado, no Conservatório
Divulgação do resultado final do teste seletivo – 20/07/22 – a partir das 16h, no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Marcação de horários de aulas - de 21/07/2022 a 29/07/2022
(A escola entrará em contato via telefone para agendamento das aulas)
Início do 2º semestre letivo - 01/08/22

______________________________________________________________________________

EDITAL 009/2022
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O
CONSERVATÓRIO MAESTRO PAULINO - 2º SEMESTRE
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no
uso de suas atribuições, torna público o regulamento para seleção de novos
alunos para o Conservatório Maestro Paulino no ano letivo de 2022 (2°
Semestre).
1 – DOS CURSOS E REQUISITOS:
1.1 - Os candidatos a partir de 10 anos de idade (completos até 31 de dezembro
de 2022) poderão se inscrever no Ensino Fundamental de Música, nos diversos
cursos ofertados, declarando, no ato da inscrição, possuir ou não conhecimento
musical específico no curso de escolha;
1.2 - Deverá declarar que tem conhecimento musical específico o candidato que
já toca, mesmo que de maneira básica, o mesmo instrumento para o qual deseja
se inscrever. Deverá declarar que não tem conhecimento musical específico o
candidato que não toca o instrumento para o qual deseja se inscrever, ou que
toca outro(s) instrumento(s).
2 - DAS VAGAS DISPONÍVEIS:
2.1 - As vagas disponíveis para o Ensino Fundamental de Música são as
seguintes:
Curso
Violoncelo
Contrabaixo Acústico
Flauta Transversal
Clarinete
Trompete
Canto Lírico
Saxofone

Número de Vagas
03 vagas
03 vagas
07 vagas
03 vagas
06 vagas
06 vagas
04 vagas

2.2 - Para se inscrever em canto lírico o candidato deverá ter 16 anos completos
até o dia 31 de dezembro de 2022;2.3 – Os candidatos classificados que não
estiverem dentro das vagas disponibilizadas (conforme o item 2.1)
permanecerão em uma lista de espera. Respeitando-se a ordem de
classificação, os mesmos poderão ser convocados quando ocorrer a oferta de
novas vagas durante o ano de 2022.
3 - DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO:
3.1 - A partir de 24 de junho de 2022, estará disponível, exclusivamente no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o formulário de inscrição do candidato, que
deverá ser preenchido corretamente. As inscrições serão aceitas apenas de
forma online e encerrar-se-ão no dia 05 de julho de 2022, às 23h59;
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3.2 - O valor da inscrição é de R$ 35,00, que deverá ser pago por meio de
depósito identificado ou transferência identificada. Banco do Brasil - agência
0030/2 - conta corrente 123002-6 (conta intitulada: Conservatório
Mensalidades);
3.3 - O candidato que não anexar ao formulário de inscrição o comprovante de
depósito identificado ou o comprovante da transferência identificada terá a sua
inscrição invalidada;
3.4 - Os candidatos poderão se inscrever em apenas um curso;
3.5 – Não será feito qualquer tipo de contato por parte da direção do
Conservatório Maestro Paulino. É de inteira responsabilidade do candidato
a efetivação da inscrição bem como a observância das datas concernentes
ao certame.
5 – DA SELEÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL:
5.1 - Os candidatos inscritos nos cursos do Ensino Fundamental de Música
deverão participar de teste seletivo para concorrer a uma das vagas;
5.2 – O processo seletivo ocorrerá em duas fases distintas, sendo que todas as
provas serão realizadas no Centro de Música – Complexo Cultural Jovanni Pedro
Masini (Rua Frederico Wagner, 150 – Olarias – Ponta Grossa/PR);
5.3 - Na primeira fase, todos os candidatos inscritos realizarão prova de
percepção musical. A prova terá caráter eliminatório, ou seja, os candidatos que
não atingirem nota maior ou igual a sete (7,0) pontos serão considerados
desclassificados, perdendo o direito de participarem da segunda fase;
5.4 - A prova de percepção musical terá por objetivo avaliar a capacidade de
interpretação e discernimento dos candidatos aos diferentes elementos sonoros,
tais como alturas de sons, volumes, durações, timbres (sonoridades dos
diferentes instrumentos musicais) e estilos musicais;
5.5 - A prova de percepção musical será realizada no dia 11 de julho de 2022,
das 13h às 17h, no Centro de Música. O horário da prova de percepção de cada
candidato será disponibilizado no dia 07 de julho de 2022, no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. O horário estipulado para cada candidato
deve ser respeitado, não sendo possível realizar troca de horários;
5.6 - Os candidatos deverão comparecer com no mínimo quinze minutos de
antecedência, munidos de documento de identificação com foto, a fim de checar
o seu local de prova (ensalamento);
5.7 - O resultado da prova de percepção será divulgado no dia 13 de julho de
2022, a partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
5.8 - Na segunda fase, os candidatos inscritos na categoria ‘sem conhecimento
musical específico’ deverão realizar, no dia 19 de julho de 2022, uma entrevista.
O agendamento das entrevistas será divulgado juntamente com o resultado das
provas de percepção musical, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
5.9 - A entrevista será realizada por professores e diretores do Conservatório, e
avaliará o perfil dos candidatos e a sua disponibilidade para cumprir a grade
curricular ofertada pelo mesmo. Para os alunos menores de 18 anos, será
necessária a presença dos pais ou responsáveis para a realização da entrevista;
5.10 - Para os alunos inscritos em canto lírico será realizada também uma
avaliação vocal, com o intuito de obter informações sobre a saúde e qualidade
vocal do candidato para a prática do canto lírico;
5.11 - Os candidatos inscritos na categoria ‘com conhecimento musical
específico’ deverão realizar uma prova prática seguida de entrevista, que será

realizada no dia 20 de julho de 2022. Na prova prática, deverão tocar uma peça
de confronto disponibilizada no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e uma
peça à livre escolha;
5.12 - A entrevista será realizada pela própria banca examinadora logo após a
prova prática, e avaliará o perfil dos candidatos e a sua disponibilidade para
cumprir a grade curricular ofertada pelo Conservatório. Para os alunos menores
de 18 anos, será necessária a presença dos pais ou responsáveis para a
realização da entrevista. No momento da prova prática, os pais ou responsáveis
deverão aguardar do lado de fora da sala.
5.13 - O agendamento das provas práticas e entrevistas dos candidatos inscritos
na categoria ‘com conhecimento musical específico’ será divulgado juntamente
com o resultado das provas de percepção musical, no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
5.14 - Para a realização da prova prática, cada candidato deverá trazer o seu
instrumento (com exceção dos inscritos em piano). Não é necessário trazer
cópias da peça de confronto para a banca;
5.15 - Não será disponibilizado pianista correpetidor para acompanhar os
candidatos de canto lírico. O candidato que desejar cantar com pianista
acompanhador deverá disponibilizá-lo;
5.16 - Pede-se a todos os candidatos que estejam no local de prova com no
mínimo 15 minutos de antecedência, munidos de documento de identificação
com foto, para a realização das provas da segunda fase;
5.17 - O não comparecimento na segunda fase elimina automaticamente o
candidato do processo seletivo;
5.18 - Os horários das provas práticas e entrevistas não poderão ser
modificados;
5.19 - As Bancas Avaliadoras de todas as fases do certame serão compostas
por Professores de Música pertencentes ao quadro de docentes do
Conservatório Maestro Paulino.
6 - DO RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL:
6.1 - O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 22 de julho de
2022, a partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura;
6.2 - A nota final dos candidatos inscritos na categoria ‘sem conhecimento
musical específico’ será composta da seguinte forma:
Nota Final = Percepção x 0,6 + Entrevista x 0,4
6.3 - A nota final dos candidatos inscritos na categoria ‘com conhecimento
musical específico’ será composta da seguinte forma:
Nota Final = Percepção x 0,3 + Entrevista x 0,3 + Prática x 0,4
6.4 - Em caso de empate, os critérios de desempate serão os seguintes,
respeitando-se a ordem:
- 1º critério: maior nota na prova de percepção;
- 2º critério: menor idade;
6.5 - Todos os candidatos serão classificados no cadastro de reserva de acordo
com as notas obtidas no teste seletivo. Para ser considerado APTO a fazer parte
do cadastro de reserva, deverá obter nota final maior ou igual a sete (7,0) pontos;
6.6 - Mesmo não sendo convocados em primeira chamada, os demais
candidatos considerados APTOS poderão ser convocados a qualquer momento
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durante o ano de 2022, respeitando-se a ordem de classificação no teste
seletivo, para assumir possíveis vagas que surgirem;
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 - Todas as avaliações serão realizadas por professores do Conservatório,
seguindo os critérios estipulados por este regulamento;
7.2 - Não serão aceitos recursos que questionem a avaliação das provas e/ou
entrevistas realizadas, sendo a decisão da banca examinadora soberana neste
caso;
7.3 - O presente teste seletivo terá validade apenas para o ano letivo de 2022;
7.4 – O 2º semestre letivo de 2022 iniciará no dia 1° de agosto;
7.5 – Após a leitura completa deste edital, outras informações poderão ser
obtidas juntamente à secretaria do Conservatório Maestro Paulino. Fone: 3220
1000, Ramal 2297.
Ponta Grossa, 21 de junho de 2022.
ALBERTO SCHARAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
ANEXO I
RESUMO DE DATAS E HORÁRIOS REFERENTES AO PROCESSO
SELETIVO
Período de Inscrições – Novos Alunos
24/06/22 a 05/07/22 – de forma online, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Divulgação de horários e ensalamentos para a prova de percepção (1ª fase – eliminatória) –
07/07/2022
Prova de percepção (1ª fase – eliminatória) – Candidatos ao Ensino Fundamental
11/07/22 – 13h às 17h (de acordo com o horário especificado para cada candidato), no
Conservatório
Divulgação dos resultados da 1ª fase (eliminatória) – Candidatos ao Ensino Fundamental
13/07/22 – A partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Divulgação dos horários de provas e entrevistas para a 2ª fase – Candidatos ao Ensino
Fundamental
13/07/22 – A partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Entrevistas – Candidatos ao Ensino Fundamental “sem conhecimento musical específico”
19/07/22 – conforme agendamento divulgado, no Conservatório
Provas Práticas e Entrevistas – Candidatos ao Ensino Fundamental “com conhecimento
musical específico” 20/07/22 – conforme agendamento divulgado, no Conservatório
Divulgação do resultado final do teste seletivo – Ensino Fundamental
22/07/22 – a partir das 16h, no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura
Marcação de horários de aulas para 2022 - de 22/07/2022 a 29/07/2022
(A escola entrará em contato via telefone para agendamento das aulas)
Início do 2º semestre letivo - 01/08/22

______________________________________________________________________________
Edital 010/2022
Festival de Teatro Estudantil - Prêmio Fernando Durante
O Município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) realiza, nos
dias 13 a 20 de agosto de 2022, o Festival de Teatro Estudantil - Prêmio Fernando Durante.
Com o objetivo de fomentar a produção cênica no município, oportunizando espaço cultural
para a difusão, a pesquisa e a discussão de múltiplas linguagens do Teatro na vida escolar
de crianças e adolescentes, assim como possibilitar o surgimento de novos talentos e
estimular a formação de público para a arte e a cultura na cidade. São convidados a participar
do festival todas as escolas de ensino regular, técnico ou educação de jovens e adultos
municipal ou particular do município de Ponta Grossa ou estadual dos municípios de
abrangência do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa. As apresentações
serão realizadas durante 6 (seis) dias no Cine Teatro Ópera e com espetáculos de grupos
profissionais de teatro na abertura e encerramento do Festival. No dia 20 de agosto haverá a
entrega dos troféus aos premiados.
1 - DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - O presente edital tem a finalidade de selecionar peças, esquetes e/ou cenas curtas, aqui
denominadas apenas peças, com duração de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos para integrarem a
programação do Festival Estudantil de Teatro.
1.2 - Poderão se inscrever para o Festival, grupos formados por estudantes do ensino
fundamental, médio, técnico ou educação de jovens e adultos de escolas de ensino regular
municipal ou particular do município de Ponta Grossa ou estadual dos municípios de
abrangência do NRE de Ponta Grossa. Os estudantes devem ser maiores de 6 (seis) anos e
estar regularmente matriculados e frequentando as aulas em uma das escolas atendidas por
esse edital.
1.3 - Cada grupo inscrito deverá ser representado por um professor da escola que será
responsável pela inscrição no presente edital, assim como pela orientação do grupo na
produção da peça que será apresentada. O grupo poderá ter até 2 (dois) professores em sua
formação.
1.4 - Cada grupo deverá ter em sua formação:
⚫ 1 (um) Diretor (podendo ser professor, estudante ou diretor convidado)
⚫ 1 (um) Dramaturgo (para espetáculos com texto original)
⚫ Atrizes/Atores, podendo ter no máximo 1 (um) professor em cena, exceto para
monólogos quando é vedada a atuação de professor)
⚫ 1 (um) Figurinista
⚫ 1 (um) Maquiador
⚫ 1 (um) Sonoplasta
⚫ 1 (um) Iluminador
⚫ 1 (um) Cenógrafo
1.5 - Ao inscrever os estudantes, a escola, através do professor responsável, atesta a
veracidade da matrícula do aluno na instituição e a frequência regular do mesmo às aulas,
podendo a SMC, a qualquer tempo, exigir documentação comprobatória.
1.5.1 - Será permitida a participação de até 30% de integrantes na equipe que não sejam
alunos matriculados na escola.
1.6 - Cada escola poderá inscrever 1 (uma) espetáculo para participar do festival. Se a escola
tiver mais de um grupo, poderá fazer uma seletiva interna para definir a peça que será inscrita.
Em caso de mais de uma inscrição para a mesma escola, será considerada a última inscrição
recebida.
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1.7 - Poderão participar deste edital espetáculos das várias formas e gêneros teatrais como
teatro convencional, musical, de bonecos, de sombra, monólogo, stand-up comedy, entre
outros. Fica a critério de cada grupo a definição das características do espetáculo de teatro
produzido para o festival.
1.8 - Não poderão participar deste edital servidores com vínculo empregatício com a
Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa (efetivos ou comissionados) e membros
titulares ou suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural.
1.9 - Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem pela SMC sem qualquer ônus para
os realizadores.
2 - DA PREMIAÇÃO
2.1 - Serão premiados com troféus e títulos, nas modalidades infantil e juvenil e adulto, as
seguintes categorias:
⚫ Melhor espetáculo - Prêmio Fernando Durante
⚫ Diretor revelação
⚫ Texto original revelação
⚫ Atriz principal revelação
⚫ Ator principal revelação
⚫ Atriz Coadjuvante revelação
⚫ Ator Coadjuvante revelação
⚫ Melhor Figurino
⚫ Melhor Sonoplastia
⚫ Melhor Cenário
⚫ Melhor Iluminação
⚫ Melhor Maquiagem
⚫ Professor(a) amigo(a) da Cultura
2.2 - A entrega dos troféus será feita no dia 20 de agosto de 2022, no Cine Teatro Ópera,
após o fechamento das notas de todos os grupos participantes.
2.3 - A comissão avaliadora pode deixar de conceder prêmios em função da não adequação
às categorias.
2.4 - Serão premiadas somente as propostas em consonância plena com este edital e
aprovadas pela comissão avaliadora.
3 - DAS PROPOSTAS
3.1 - A proposta poderá ser inscrita do dia 24 de junho de 2022, exclusivamente através do
formulário
disponível
no
site
da
Secretaria
de
Cultura,
cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, até as 23h59, horário de Brasília, do dia 17 de
junho de 2022.
3.2 - A peça escrita ou escolhida para a montagem poderá ser de tema livre porém deve
trabalhar a interdisciplinaridade, envolvendo as disciplinas curriculares, por exemplo: Artes e
Literatura, Literatura e História, Artes e Matemática, entre outras.
3.3 - O roteiro do espetáculo que será apresentado no festival deve ser enviado, junto com a
autorização de uso do autor ou do órgão competente (SBAT, ABRAMUS, entre outros).
3.4 - O proponente deve submeter 3 (três) fotos para divulgação e 1 (um) vídeo com a
gravação total do espetáculo.
3.5 - Deve ser enviada a arte do cartaz do espetáculo, assim como do programa, o qual deve
conter a ficha técnica e a sinopse da produção.
3.5 - Não será aceito plágio. Qualquer apresentação em que for comprovado que houve
reprodução total ou parcial de material não autorizado, poderá ser desclassificada.
3.6 - É vedada a participação de espetáculos que contenham conteúdo preconceituoso, e/ou
que seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou
conteúdo criminoso e/ou que incite ao ódio. Da mesma forma, não é permitido que contenha
fake news (notícias falsas), polarização política e sexista. A presença deste tipo de conteúdo
na proposta será considerada como violação de interesse público. Caso seja constatado, a
qualquer tempo, a presença desses conteúdos, o projeto será DESCLASSIFICADO e
IMPEDIRÁ o proponente da participar dos editais promovidos pela Secretaria Municipal de
Cultura de Ponta Grossa nos próximos 24 meses.
3.7 - Não serão admitidos cenários, figurinos com utilização de fogos, água e outros materiais
que possam trazer risco aos atores e/ou ao público e que possam danificar o palco.
3.8 - É responsabilidade do grupo participante realizar a montagem do espetáculo de maneira
a se adequar às condições técnicas do local da apresentação. As entradas e saídas de
cenários e adereços devem ser feitas de maneira ágil, a fim de não prejudicar o grupo que se
apresentará a seguir. A SMC encaminhará aos grupos o rider técnico disponível no teatro para
ser utilizado na montagem. A estrutura oferecida será a mesma para todos os grupos.
3.9 - Cada grupo participante deve se responsabilizar pelos acordos e despesas referentes
ao uso de textos dos espetáculos perante seus autores, ou da encenação do espetáculo
perante o diretor, ou aos órgãos que os representam, para a apresentação.
3.10 - Eventuais alterações de integrantes do grupo deverão ser enviadas para a SMC pelo
email cultura@pontagrossa.pr.gov.br até o dia 08 de agosto de 2022 constando os dados do
novo integrante conforme os dados da lista enviada na inscrição.
3.11 - As propostas inscritas integrarão o banco de dados da SMC, com possibilidade de uso
em divulgações, publicação em redes sociais, em outros eventos oficiais e em outras
ocasiões.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições estarão abertas de 24 de junho até às 23h59 (horário de Brasília) de 17 de
julho de 2022, estritamente de forma online pelo site da Secretaria Municipal de Cultura
(cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2).
4.2 - As inscrições são facultadas para grupos formados por estudantes do ensino
fundamental, médio, técnico ou educação de jovens e adultos matriculados em escolas de
ensino regular municipal ou particular do município de Ponta Grossa ou estadual dos
municípios de abrangência do NRE de Ponta Grossa. Os estudantes inscritos devem ser
maiores de 6 (seis) anos e estar regularmente matriculados e frequentando as aulas em uma
das escolas atendidas por esse edital.
4.3 - A inscrição do grupo deverá ser realizada por um professor em nome da escola que
ficará responsável pela coordenação do grupo de estudantes durante os ensaios e no dia da
apresentação no Cine Teatro Ópera.
4.4 - Para realizar a inscrição o representante deverá preencher o formulário e anexar os
seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
a) Nome da escola;
b) Nome do grupo de teatro;
c) Nome do professor responsável;
d) Título do espetáculo;
ANEXOS (em formato jpg ou pdf no tamanho máximo de 5MB):
a) Cópia do comprovante de endereço da escola (contas de água, luz, telefone, boletos,
documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de imóvel.).
b) Cópia de documento de identificação com foto, assinatura e o número legível: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do professor responsável;
c) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do responsável;
d) Lista de integrantes com os dados de todo(as) os(as) participantes(as) do grupo
(conforme modelo disponibilizado no site);
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e) Autorização expressa do responsável legal para a participação dos alunos menores
de 18 anos (modelo no site);
f) Sinopse do espetáculo;
g) Roteiro do espetáculo;
h) Lista das músicas que farão parte do espetáculo, com o tempo de duração da
execução;
i) 3 (três) fotos do espetáculo;
j) Link de acesso ao vídeo, preferencialmente no Google Drive, com acesso livre.
k) Arte do cartaz do espetáculo
l) Arte do programa do espetáculo
4.6 - Serão automaticamente desabilitadas as inscrições sem a documentação exigida, com
documentos faltando, documentos ilegíveis ou com falta de números exigidos, assim como,
inscrições sem o envio de vídeo, vídeo com duração que ultrapasse o tempo exigido por esse
edital, vídeos bloqueados ou com acesso negado.
4.7 - Recebendo um número de inscritos que ultrapasse o total de 36 (trinta e seis)
espetáculos, a comissão organizadora realizará uma curadoria para selecionar os trabalhos
participantes e incluirá as inscrições subsequentes em um banco de suplentes, para
convocação caso haja desistência entre os grupos chamados.
5 - DA HOMOLOGAÇÃO
5.1 - A SMC publicará até o dia 18 de julho de 2022 no site pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a
homologação com as inscrições deferidas e indeferidas, com os nomes dos proponentes
listados em ordem alfabética.
5.2 - A inscrição somente será validada após a publicação da homologação no portal
cultura.pontagrossa.pr.gov.br na aba editais 2022;
5.3 - Eventuais recursos ao indeferimento da inscrição devem ser enviados pelo formulário
que estará disponível na página da SMC (cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2). O
prazo para envio de recursos será até às 23h59 do dia 19 de julho de 2022.
5.4 - Os recursos serão avaliados pela Secretaria Municipal de Cultura e o resultado será
divulgado no site da SMC, até o dia 20 de julho de 2022, acompanhado do cronograma de
apresentações.
5.4.1 - Caso o número de inscritos ultrapasse 36 espetáculos, a SMC divulgará, através do
site cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2, o resultado da curadoria e o cronograma até
o dia 25 de julho de 2022.
6 - DAS APRESENTAÇÕES
6.1 - A definição do cronograma de apresentações seguirá a ordem alfabética dos nomes do
grupos participantes do festival.
6.2 - O cronograma de apresentações será divulgado até o dia 25 de julho de 2022 no site da
SMC (cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2) e publicados no Diário Oficial.
6.3 - Os integrantes dos grupos deverão estar presentes no local do evento com no mínimo
60 (sessenta) minutos de antecedência. O responsável deverá estar acompanhando o grupo
em tempo integral.
6.4 - Será de responsabilidade de cada grupo participante levar seus adereços cênicos e
outros objetos e acessórios que necessitem, os quais ficarão sob seus cuidados, assim como
seus objetos pessoais. Os adereços cênicos devem obedecer ao item 3.7.
6.5 - O tempo para a preparação do palco e início da peça é de no máximo 15 (quinze)
minutos. São permitidos elementos de cena desde que seja respeitado o item 3.7 e que os
mesmos possam ser montados dentro do período de tempo de preparação do palco.
Ao final de cada apresentação os grupos terão até 15 (quinze) minutos para receber as
considerações dos avaliadores sobre o seu espetáculo.
6.6 - A SMC não se responsabiliza pelo transporte, alimentação e/ou quaisquer outras
despesas referentes à produção e apresentação dos espetáculos, ficando estes valores sob
responsabilidade dos grupos inscritos.
6.7 - A SMC irá fornecer certificado de participação às escolas e estudantes que se
apresentarem no festival.
7 - DA AVALIAÇÃO
7.1 - A avaliação das apresentações ficará a cargo de uma comissão de avaliadores
convidados formada por no mínimo 3 (três) pessoas com amplo conhecimento na área teatral
e/ou pedagógica.
7.2 - A comissão avaliadora analisará as apresentações considerando as categorias a serem
premiadas. A pontuação para cada categoria pode atingir até 100 pontos para cada avaliador
e a pontuação final será dada pela média aritmética simples das notas de todos os
avaliadores.
7.3 - A decisão da comissão de avaliadores é irrevogável e irrecorrível, podendo a comissão
deixar de conceder prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
8 - DO RESULTADO
8.1 - A premiação acontecerá no dia 20 de agosto de 2022 no Cine Teatro Ópera, com entrega
dos troféus aos premiados de cada categoria.
8.2 - É obrigatória a presença na cerimônia de premiação, salvo em situação de força maior,
do professor responsável, do diretor e, pelo menos, um representante dos estudantes de cada
grupo participante do festival.
8.3 - O resultado final será publicado no Diário Oficial, bem como no site
cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até o dia 22 de agosto de 2022.
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - A Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa ficará responsável por todas as
despesas e responsabilidades no que se refere a direitos autorais e arrecadação junto aos
escritórios de representação relacionados às músicas executadas nos espetáculos estudantis
durante o Festival. Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre
direitos autorais.
9.2 – A SMC não se responsabiliza pelas despesas de transporte, estadia e alimentação dos
participantes.
9.4 - Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para os
realizadores.
9.5 - Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo email
cultura@pontagrossa.pr.gov.br.
9.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Cultura.
9.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
9.8 - Com o envio da inscrição o participante declara estar ciente e de acordo com todos os
termos do presente regulamento.
Ponta Grossa, 15 de junho de 2022.
Alberto Schramm Portugal
Secretário Municipal de Cultura
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Anexo I
Cronograma
ETAPA

LOCAL

DATA

Inscrições

Site da SMC

24 de junho a 17 de julho

Homologação das inscrições

Site da SMC

18 de julho

Recurso

Site da SMC

19 de julho

Homologação dos recursos

Site da SMC

20 de julho

Resultado da Curadoria e
Divulgação do Cronograma de
Apresentações

Site da SMC

25 de julho

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Limite para envio de alterações
de integrantes no grupo

email

08 de agosto

Abertura do Festival

Cine Teatro Ópera

13 de agosto

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – Edital 44/2022
RECORRENTE: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO: PROTOCOLO SEI 36670/2022
1. RELATÓRIO:

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, apresentou IMPUGNAÇÃO
ao edital do pregão eletrônico 44/2022, cujo objeto Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS para eventuais aquisições da Fundação Municipal de Saúde.
A impugnante, apesentou a seguinte redação, em suma :

Apresentações dos espetáculos
concorrentes

Cine Teatro Ópera

14 a 19 de agosto

Premiação e encerramento do
Festival

Cine Teatro Ópera

20 de agosto

Nesse passo conclui-se que há ilegalidade e restrição de competitividade por exigência, indevida,
de entrega dos materiais no exíguo prazo de 05 dias úteis, trazendo como consequência prejuízo
a Administração, devido a diminuição da competitividade, dificultando ao Poder Público a
oportunidade de comprar melhor

Publicação do Resultado Final

Site da SMC e Diário Oficial

22 de agosto

É o relatório essencial

2. FUNDAMENTAÇÃO:

SMMA

2.1 Da Admissibilidade do Recurso:

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

O artigo 41 da Lei n. 8.666/93 assim disciplinou a impugnação:

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE
LIMPEZA DE IMÓVEL E DE LANÇAMENTO DA TAXA
DE LIMPEZA E/OU TAXA DE ROÇADA

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Os titulares de imóveis abaixo indicados ficam NOTIFICADOS de que contra eles foi
lavrado Auto de Infração por Falta de Limpeza de Imóvel e de Lançamento da Taxa de
Limpeza e/ou Taxa de Roçada. Os Autuados tem o prazo de 30 dias a contar da
publicação deste Edital no Diário Oficial Eletrônico do Município para promover a
limpeza do imóvel conforme determinado pela fiscalização. Se os Autuados efetuarem
os serviços determinados pela fiscalização dentro de 30 dias a contar da presente
notificação, a multa poderá ser paga com desconto de 50%. Se os Autuados não
efetuarem os serviços determinados pela fiscalização dentro de 30 dias a contar da
presente notificação o Município executará e, além da multa, serão cobradas as
Taxa de Limpeza e/ou Taxa de Roçada. Ficam lançadas a Taxa de Roçada e a Taxa de
Limpeza, conforme artigos 5º, 6º e 8º da Lei nº 12.427/2015.
N.
N.
DO
CADASTRO A.I.

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo a manifesta
tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento
convocatório, cuja existência deve ser preliminarmente aferida.

NOME DO
TITULAR

SERVIÇO
A
TAXA DE
TAXA DE
LOCALIZAÇÃO
MULTA EM
SER
LIMPEZA EM ROÇADA
DO IMÓVEL
R$
EXECUTADO
R$
EM R$

35672

132/2022

AVIGDOR
MAIMONI

ROÇADA DO
RUA GENEROSO
LOTE E
MARTISN DE
2.000,00
DESTINAÇÃO
ARAÚJO, S/N
DOS RESÍDUOS

À CALCULAR
CASO
NECESSÁRIO

896,00

35673

133/2022

AVIGDOR
MAIMONI

ROÇADA DO
RUA
LOTE E
BITENCOURT
2.000,00
DESTINAÇÃO
SAMPAIO, S/N
DOS RESÍDUOS

À CALCULAR
CASO
NECESSÁRIO

840,00

[...]
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomara de
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preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2640024&…
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Combinado com o artigo acima, que tem aplicação subsidiária à licitação, sob modalidade de
Pregão, também há necessidade de ressaltar o disposto no art. 12 do Anexo I do Decreto n°
3.555/2000:
Art.12.Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
Foi recebida a Petição,, deste modo, constata-se que foi obedecido o prazo legal de antecedência
em relação à data marcada para a sessão pública de condução do certame, em 28/06/2022,
conforme estabelecido no edital, mostrando-se então tempestivo.
Nesse sentido, destaca-se que mesmo recurso foi protocolizado tempestivamente e a sua
representação se encontra regular, de modo que caberá o recebimento do mesmo para a devida
análise e decisão.
2.2 Do Mérito:

FMSPG

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

Em análise ao presente, verifica-se que o pedido da impugnante e em suma nos traz:
Seja concedido o efeito SUSPENSIVO do presente edital de aquisição de medicamentos, a fim de
extrair exigências constantes na condição de entrega, conforme fundamentação retro, com o fito
de RETIFICÁ-LA para que o prazo de contagem se inicie a partir do recebimento da Nota de
Empenho por ser contrária aos princípios da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem
como com a Constituição Federal;
Em contra partida, em mov. 2331384, a Comissão Técnica Permanente de Licitação da
Fundação Municipal de Saúde se manifestou:
Em resposta ao pedido de impugnação do edital 044/2022
pela empresa CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 05.782.733/0001-00:
onde pede prazo de 15 dias úteis a partir do recebimento do empenho
A CTPL-FMS informa que reintera e mantém o prazo de 10 (Dez) dias para a entrega dos
medicamentos a partir do recebimento do empenho conforme publicação do esclarecimento
publicado em 15/06/2022.
O mestre Marçal Justen Filho nos traz:
“É certo que não pode a administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o
caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação da disputa licitatória,
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e
econômica para garantir o cumprimento das obrigações. (Marçal Justen Filho, in Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000, p.335).
Diante disso, uma vez que o pedido de impugnação se referiu a critérios técnicos, sendo afastada
pela decisão tecnica da Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação Municipal de
Saúde, mov. 2331384, não há respaldo para alteração do Instrumento Convocatório.

3. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, caberá o recebimento do presente Recurso em razão da tempestividade,
já com relação ao mérito seja negado o provimento conforme os fatos e dispositivos expostos, a
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2640024&…
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qual ratifico e fica fazendo parte integrante do presente parecer e que logo após seja dado
andamento ao presente Pregão haja vista as informações aqui estabelecidas.

10/05

Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a Lei.

12

Tubo para coleta de sangue a vácuo. Capacidade de aspiração 4 ml. Anticoagulante fluoreto de
sódio. Tampa protetora rosqueável com linha indicadora de volume. Tamanho 13x75 mm. Estéril, J R Ehlke
descartável.
Tiras reativas laboratoriais para análise de urina. Determinação semiquantitativa com os seguintes
parâmetros: glicose, bilirrubina, corpos cetônicos, densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, Diex
nitrito e leucócitos.

Greiner/Brasil

Aprovado

Multistix/Siemens Aprovado

A empresa Salvi e Lopes Ltda ofertou no Lote 1 a marca CRAL com qualidade superior a marca da proposta original sendo aceita pela CTPL-FMS.

22 de junho de 2022

A CTPL-FMS informa que as análises das amostras foram realizadas pela Bioquimica Thais Latansio de Oliveira matricula 26495 do Laboratório Geral.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Presidente da
Fundação Municipal de Saúde, em 22/06/2022, às 19:41, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica e Coordenadora do Departamento de Aquisição de Insumos e Serviços, em
23/06/2022, às 10:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 23/06/2022, às 10:18, 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 2343682 e o código CRC 86F098C7.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2343389 e o código CRC 2BA88FC3.
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IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2639702&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…

PREGÃO 38/2022ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DAS EMPRESAS

Licença
Sanitária

Razão Social

Certificado de
Autorização
Responsabilidade
Anvisa
Técnica

A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA

11/09/2022 31/12/2022

DIEX DISTRIBUIDORA ATAC. IMPORT. EXPORT. DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

22/03/2024 31/03/2027

8.04270-4

JR EHLKE E CIA LTDA

29/10/2023 31/03/2027

1.02188-2

SALVI E LOPES E CIA LTDA

16/05/2023

Isento

Isento

8.12962.0

A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos das empresas listadas acima estão de acordo com
o exigido neste edital.
Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações da FMS que realizaram esta análise assinam
eletronicamente este documento

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica e Coordenadora do Departamento de Aquisição de Insumos
e Serviços, em 23/06/2022, às 10:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 23/06/2022, às 10:17, 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 2342584 e o código CRC
59E2EF5E.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2640024&…
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O Presidente do Conselho da Cidade de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe
conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 29/07/2015, CONVOCA:
Os Senhores Conselheiros para participarem da 2ª Reunião Ordinária do ano de 2022 que
será realizada no dia 30 de JUNHO do corrente ano, às 09h30min. A reunião será realizada por
videoconferência, através do aplicativo GOOGLE MEET. Dez minutos antes de iniciar a reunião
será enviado um link, via e-mail para acesso a página.
- Abertura e informes;
- Aprovação da pauta;
- Processo OXY 31427/2021 referente a alteração de zoneamento Vila Estrela.
- Processo OXY 19185/ 2022 referente a alteração de zoneamento no loteamento Jardim
Royal
- Processo SEI 36652/22 referente a alteração de zoneamento na Rua Visconde Rio
Branco.
- Processo OXY 22721/2022 referente a alteração de zoneamento na rua Serra do Piquiri
- Processo OXY 27535/2022 referente a inclusão de área no perímetro urbano
- Análise sobre alteração da altura permitida em ZR4 de 6 para 8 pavimentos.
- Palavra livre;
- Encerramento.
Conselho Municipal da Cidade, em 23 de junho de 2022.
CELSO AUGUSTO SANT`ANNA
PRESIDENTE DO CONSELHO

3/3

23/06/2022 10:54
SEI/PMPG - 2342953 - Análise Documentos Técnicos do Produto - FMS/CTPL
______________________________________________________________________________

PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA –
PROLAR CNPJ Nº 81.670.804/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS

PREGÃO 38/2022

EMPRESA CLASSIFICADA

MATERIAL DE LABORATÓRIO

LOTES/ITENS PRODUTOS QUALIFICADOS

A.C.L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA

LOTES 02, 03, 06, 07, 09 APROVADOS

DIEX DISTRIBUIDORA ATAC. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

LOTES 11, 12 APROVADOS

LOTES 04, 05 APROVADOS
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2638808&…
J R EHLKE E CIA LTDA
LOTE 10 itens 1,2,3,4,5 APROVADOS
SALVI E LOPES E CIA LTDA
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LOTES 01, 08 APROVADOS

C Â M A R A M U N I C I PA L

A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos dos produtos classificados listados acima estão de acordo com o exigido neste edital.
Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitação da FMS que realizaram esta análise assinam eletronicamente este documento.

DIVERSOS

Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica e Coordenadora do Departamento de Aquisição de Insumos e
Serviços, em 23/06/2022, às 10:16, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

RESUMO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2022

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 23/06/2022, às 10:17, 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 2342953 e o código CRC
65B4535B.
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2022
PREGÃO REALIZADO EM 07/06/2022
N°
01

EMPRESAS PARTICIPANTES
A.C.L. Assistência e Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

02 Diex Distribuidora Atac. Imp. Exp. de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
03 J R Ehlke Cia Ltda
04 Salvi e Lopes e Cia Ltda

DATA DAS ANÁLISES
22/06/2022

22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
LOTE/ITEM

01

TERMO DE REFERÊNCIA

Câmara para contagem tipo de Fuchs Rosental. Confeccionada em vidro, não espelhada, com
malhas de leitura gravadas diretamente no vidro. Profundidade cerca de 0,2 mm.
Tubo para coleta de sangue a vácuo. Capacidade de aspiração 1,8 ml. Anticoagulante citrato de

EMPRESA

MARCA/MODELO

Salvi e Lopes

Cral

STATUS

Aprovado

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2639227&…
1/1
J R Ehlke
Greiner/Brasil
Aprovado
10/01
sódio 3,2 %. Tampa protetora rosqueável com linha indicadora de volume. Tamanho 13x75 mm.
10/02
10/03
10/04

O Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo Oitavo, do Capítulo III do Estatuto Social, convoca os
senhores acionistas, para participarem da 39ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 15 de julho de 2022, às 14:00 horas na Sede da PROLAR, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
a. Incorporação da PROLAR pelo município de Ponta Grossa, conforme determina a Lei nº 14.229
de 05/05/2022.
b. Apresentação do Laudo de Perícia Contábil independente, de acordo com o que dispõem os
artigos 226 e 227 da Lei nº. 6.404/1976, para avaliação do patrimônio da PROLAR, que será
incorporada pelo Município de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, 20 de junho de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Presidente do Conselho de Administração

Estéril, descartável.
Tubo para coleta de sangue a vácuo. Capacidade de aspiração 3,5 a 4 ml. Anticoagulante EDTA
K3. Tampa protetora rosqueável com linha indicadora de volume. Tamanho 13x75 mm. Estéril,
descartável.
Tubo para coleta de sangue a vácuo. Capacidade de aspiração 3,5 a 4 ml. Anticoagulante EDTA
K3. Tampa protetora rosqueável com linha indicadora de volume. Tamanho 13x75 mm. Estéril,
descartável.
Tubo para coleta de sangue a vácuo. Capacidade de aspiração 3,5 a 4 ml. ml. Anticoagulante
citrato de sódio 3,2%. Tampa protetora rosqueável com linha indicadora de volume. Tamanho
13x75 mm. Estéril, descartável.

J R Ehlke

Greiner/Brasil

Aprovado

J R Ehlke

Greiner/Austria

Aprovado

J R Ehlke

Greiner/Brasil

Aprovado

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2639702&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…
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PA - Protocolo: 843/2022			
Emissão: 13/06/2022
Data da abertura das propostas: 12/07/2022
Horário: 14hs 00min
Local: SALA DO PLENÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
A Câmara Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que na Sala do
Plenário do prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado exclusivamente para Microempresa (ME), Empresa
de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), nos moldes da Lei nº 10.520/02,
Decreto nº 3.555/00, Lei Complementar nº 123/06 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93,
todas com as alterações posteriores e legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do
seguinte objeto:
1. OBJETO:
1.1. O objeto deste Pregão é a contratação de empresa para a prestação do serviço de 04(quatro)
aplicações de desinsetização do prédio principal e 08 (oito) salas anexas da Câmara Municipal de
Ponta Grossa, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e
observado as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.
2. O valor máximo para o pregão é de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinqüenta reais).
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.99.99 – DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Maiores esclarecimentos do presente edital poderão ser obtidos junto no site https://www.pontagrossa.pr.leg.br/ ou com o Pregoeiro, no horário das 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta Grossa, situado na Avenida Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR. Contato:
(42) 3220-7100 - 3220-7151;
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br
Ponta Grossa, 14 de junho de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

EDIÇÃO Nº 3.377 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 15/2022
DISPENSA 06/2022

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: L. WURR CLIMATIZAÇÃO - ME, CNPJ Nº 15.090.946/0001-63
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO – art. 24, inc. II, Lei 8.666/93.
Objeto: fornecimento e instalação em gabinete parlamentar, de 1 (um) AR CONDICIONADO com
12.000 BTUs, ciclo quente e frio, inverter.
Valor Total: R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais)
Dotação:
01.001.01.031.0001.2.001 e 4.4.90.52.34.00
Ponta Grossa, em 15 de junho de 2022
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no artigo 24, inciso II da Lei de Licitações, RATIFICO a dispensa de procedi-mento licitatório com a empresa L. WURR CLIMATIZAÇÃO - ME, CNPJ Nº 15.090.946/0001-63,
forneci-mento e instalação em gabinete parlamentar da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de 1
(um) AR CON-DICIONADO de 12.000 BTUs, ciclo quente e frio, inverter.
Valor: R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais)
Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2.001 e 4.4.90.52.34.00
Ponta Grossa, 15 de junho de 2022
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ DISPENSA DE LICITAÇÃO

Decorrido o Processo Licitatório – Modalidade Dispensa, HOMOLOGO o resultado nos termos do
processo e, em resumo, os seguintes termos:
OBJETO: fornecimento e instalação em gabinete parlamentar da Câmara Municipal de Ponta
Grossa de 1 (um) AR CONDICIONADO de 12.000 BTUs, ciclo quente e frio, "inverter".
EMPRESA: L. WURR CLIMATIZAÇÃO - ME: CNPJ sob nº 15.090.946/0001-63
Ponta Grossa, em 15 de junho de 2022
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo em vista a realização do Processo Licitatório na Modalidade Dispensa – fornecimento e
instala-ção em gabinete parlamentar da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de 1 (um) AR CONDICIONADO de 12.000 BTUs, ciclo quente e frio, inverter, ADJUDICO o objeto do Processo Licitatório na modalidade DISPENSA à:
EMPRESA: L. WURR CLIMATIZAÇÃO - ME - CNPJ sob nº 15.090.946/0001-63
PRAZO: 12 (doze) meses contados da publicação do extrato do Diário Oficial do Município
Ponta Grossa, em 15 de junho de 2022
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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