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LEIS
L E I

Nº

1 4. 3 5 2, de 31/08/2022

Institui a Semana Municipal dos Contadores
de Histórias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 08/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 258/2022, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica instituída a Semana Municipal dos Contadores de Histórias a ser celebrada, anualmente, no mês de março.
Parágrafo único - A Semana Municipal dos Contadores de Histórias deverá coincidir com o dia 20
de março, data em que se comemora o Dia Nacional do Contador de Histórias.
Art.2°. A Semana Municipal dos Contadores de Histórias tem como objetivos:
I.
valorizar o patrimônio cultural imaterial brasileiro;
II. democratizar o acesso aos bens culturais imateriais;
III. valorizar a diversidade cultural brasileira;
IV. contribuir para a difusão das manifestações das artes verbais, poéticas da oralidade e da
literatura brasileira;
V. incentivar a formação de pessoal qualificado para difusão das artes verbais;
VI. propiciar o intercâmbio entre as diversas culturas;
VII. promover espaço de debates e ações nas áreas de tradição oral e literatura.
Art.3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

L E I

L E I

Art.1º. Fica instituído, no âmbito cio Município de Ponta Grossa, o programa “Eu Escolhi Esperar”,
que trata da prevenção e conscientização sobre gravidez precoce, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução
da incidência da gravidez na adolescência.
Art.2°. O programa “Eu Escolhi Esperar” será desenvolvido no âmbito das Secretarias Municipais de Educação, de Políticas Públicas Sociais e Fundação Municipal de Saúde - FMS,
com base nas medidas abaixo elencadas, sem prejuízo de outras a serem instituídas:
I. promoção de palestras direcionadas aos profissionais de saúde e educação, voltadas à
consecução dos objetivos do programa;
II. exposição e divulgação de material explicativo destinado aos adolescentes, esclarecendo
eventuais causas, conseqüências e formas de prevenção da gravidez precoce.
Art.3º. Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei, as escolas de ensino público e privadas sediadas no Município de Ponta Grossa poderão celebrar acordo de cooperação e parceria com o Poder Público Municipal, organizações não governamentais e outras entidades
afins.
Art.4°. As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.
Art.5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.374, de 26/08/2022

Concede Título de Cidadão Honorário de
Ponta Grossa ao Senhor MARLON ANTONIO MORAES
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 17/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 189/2022, de autoria do Vereador Ede Pimentel, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARLON ANTONIO MORAES.
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 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________
L E I

Nº

14.375, de 26/08/2022
Altera a Lei n. 12.223, de 29/07/2015,
conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná,
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 17/08/2022, a partir do Projeto de
Lei nº 202/2022, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a
seguinte

L E I
Art. 1°.

A Lei n. 12.223, de 29/07/2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3°. O Conselho Municipal da Cidade será composto por 21 (vinte e um)
membros efetivos e respectivos suplentes, sendo:(NR)

L E I

Art.1°. Fica
denominada
de PEDRO EDMIR SCHILLA a via pública ainda sem denominação, com início no cruzamento da Avenida Congonhas e final no cruzamento com a Rua
Brasil Para Cristo, na Vila Santa Luzia, Bairro Chapada, nesta cidade.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

1 4. 3 6 3, de 01/09/2022

Institui o programa “Eu Escolhi Esperar”, que
trata da prevenção e conscientização sobre
gravidez precoce, no âmbito do Município de
Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 10/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 192/2022, de autoria do Vereadora Missionária Adriana, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

1 4. 3 5 9, de 01/09/2022

Denomina de PEDRO EDMIR SCHILLA a via
pública ainda sem denominação, conforme
especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 10/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 166/2022, de autoria do Vereador Dr. Erick Camargo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

Nº

I.
a)
...
g)
II.
Art. 2°.

7 (sete) representantes do Poder Executivo: (NR)
...
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação
Profissional. (AC)
...”

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

L E I

Nº

14.378, de 26/08/2022

Declara o encerramento do Estado de Calamidade Pública no Município de Ponta Grossa, em decorrência da pandemia do vírus
SARS-Cov-2, causador da doença Covid-19
e revoga a Lei nº 13.682/2020, a partir de
1º/08/2022.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 22/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 214/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica declarado o encerramento do Estado de Calamidade Pública no Município de Ponta
Grossa, em decorrência da pandemia do vírus SARS-Cov-2, causador da doença Covid-19.
Art.2º. Fica revogada a Lei n. 13.682/2020, a partir de 1º de agosto de 2022.
Art.3°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.380, de 26/08/2022

Concede Título de Cidadão Benemérito de
Ponta Grossa ao Senhor EMERSON FERNANDO DA ROCHA, popularmente conhecido como PIKENO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 22/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 232/2022, de autoria da Vereadora Joce Canto, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor EMERSON
FERNANDO ROCHA, popularmente conhecido como PIKENO.
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 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.381, de 26/08/2022

Concede Título de Cidadão Honorário de
Ponta Grossa ao Senhor JOSÉ CARLOS
LOUREIRO NETO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 22/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 237/2022, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOSÉ CARLOS
LOUREIRO NETO.
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 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 3 9 0, de 01/09/2022

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989 e a Lei n.
13.345, de 03/12/2018, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 29/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 041/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica transferida 01 (uma) função gratificada símbolo FG-09, denominação “Chefe de
Seção/Divisão/Serviço/ Encarregado Administrativo”, integrante do Anexo III – Funções
Gratificadas, da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, com alterações dadas pela Lei n. 14.159,
de 21/12/2021, para a estrutura administrativa da Fundação Municipal de Saúde com a
denominação de Encarregado Técnico Administrativo VII, FG-09, vinculada a Diretoria de
Compras e Suprimentos, junto ao Anexo III,da Lei n. 13.345, de 03/12/2018.
Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº
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1 4. 3 9 4, de 01/09/2022

Altera a Lei n. 4.284, de 28/07/1989 e a Lei n.
13.345, de 03/12/2018, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 29/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 184/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica transferida 01 (uma) função gratificada símbolo FG-09, denominação “Chefe de Seção/Divisão/Serviço/ Encarregado Administrativo”, integrante do Anexo III – Funções Gratificadas, da Lei nº 4.284, de 28/07/1989, com alterações dadas pela Lei n. 14.159, de
21/12/2021, para a estrutura administrativa da Fundação Municipal de Saúde com a denominação de Encarregado Técnico Administrativo VII, FG-09, vinculada ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Gerência Administrativa,
junto ao Anexo III, da Lei n. 13.345, de 03/12/2018.
Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS
D E C R E T O N.º 2 0. 7 4 0, de 24/08/2022

Regulamenta a Lei n°. 12.071/2015 – Programa Passe Livre, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto no Artigo 71, VIII, 'a' da Lei Orgânica Municipal,
considerando os termos da Lei nº 12.071/2015, tendo em vista o contido no protocolado SEI n°
56894/2022,

DECRETA

Art.1º.
Art.2º.
§ 1º.
§ 2º.
§ 3º.
Art.3º.
Art.4º.
I.

II.

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica criado no âmbito da Administração Municipal, o Programa "PASSE LIVRE", o qual será
desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de infraestrutura e Planejamento –
SMIP e a Secretaria Municipal de Educação– SME.
O programa "PASSE LIVRE" consiste na aquisição de créditos do transporte coletivo urbano e doação aos estudantes residentes no Município de Ponta Grossa, a fim de custear
integralmente as passagens.
O Município custeará a diferença do desconto de 50% aos estudantes, conforme Lei
7.018/2002.
O Município fará a aquisição e distribuição dos créditos mensalmente, na quantidade de
dois créditos por dia letivo, descontados os dias de faltas não justificadas, vinculando-se a
utilização do benefício aos critérios da Lei 12.071/2015 e ao disposto neste Regulamento.
O benefício do Passe Livre terá validade exclusivamente durante o período de aulas na
instituição de ensino, constatado pelo calendário escolar anual informado pela Secretaria
Municipal de Educação - SME.
O cartão de Passe Livre será personalizado com a foto do(a) estudante, de caráter pessoal e intransferível;
Na execução do "PASSE LIVRE", as competências estão assim distribuídas:
A Secretaria Municipal de infraestrutura e Planejamento (SMIP), através da Seção de
Isenções Tarifárias, é órgão responsável por realizar o credenciamento dos estudantes,
a comunicação da quantidade de créditos a serem liberados pela Secretaria Municipal de
Educação – SME e auditar a utilização do benefício.
À Secretaria Municipal de Educação (SME) compete informar à SMIP sobre o calendário
estudantil do ensino fundamental, médio e superior, público e privado, e efetuar o pagamento da despesa, à custa de dotação específica.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA PASSE LlVRE
Seção I
Dos Requisitos para a Concessão do Benefício
Art.5º. Poderão ser beneficiados pelo Passe Livre, os estudantes regularmente matriculados no
ensino regular de caráter fundamental, médio, pós-médio, superior, técnico, integral e cívico-militar, observados os seguintes critérios:
I.
Comprovar residência fixa no Município de Ponta Grossa;
II. Créditos limitados ao número de dias letivos e respectivos turnos de estudo, para deslocamento da residência até a instituição de ensino e o seu retorno;
III. Estar matriculado em instituição de ensino a uma distância igual ou superior a 2.000 m (dois
mil metros) da residência do estudante, levando- se em consideração para determinar tal
distância, o trajeto mais próximo a ser percorrido pelo estudante por vias públicas oficiais
trafegáveis entre a instituição de ensino e sua residência;
IV. Estudantes de ensino fundamental e médio de escola pública;
V. Estudantes da rede pública municipal de ensino devem comprovar não haver vagas nas
escolas situadas a menos de 2.000 m (dois mil metros) de sua residência, por motivos
alheios a sua vontade;
VI. Estudantes de ensino fundamental e médio de instituição particular, com 100% (cem por
cento) de bolsa de estudos;
VII. Acadêmicos de ensino superior público cadastrado no CADÚnico da Assistência Social e,
quando maior de idade, comprovar haver em seu nome qualquer benefício de programa
assistencial do Governo Federal;
VIII. Acadêmicos do ensino superior privado, com 100% (cem por cento) de bolsa de estudos,
financiamento estudantil ou programa governamental;
IX. Acadêmicos do ensino superior, nos termos dos incisos VI e VII deste artigo, matriculados
em curso técnico de caráter público, limitado a dois créditos a mais por dia;
X. As especificidades constantes no Art.3° e Art.4° do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE;
XI. Para efeitos deste artigo, entende-se como ensino pós-médio, curso técnico e cívico-militar de caráter público, o ensino prestado em entidade governamental de ensino público e
gratuito credenciado pelo MEC;
XII. Para estudantes carentes de cursinhos preparatórios pré-vestibular, matriculados em entidades sem fins lucrativos, em situação de pobreza ou de extrema pobreza, com as taxas
de renda per capita definidas no Programa Federal Auxílio Brasil.
Art.6º. O direcionamento do estudante à instituição de ensino será realizado em concordância
entre o Núcleo Regional de Educação - NRE, Secretaria Municipal de Educação - SME e
estabelecimentos de ensino.
Parágrafo Único: Em caso de desistência de vaga na instituição direcionada pelo Núcleo Regional
de Educação - NRE, pelo estudante ou seu representante legal, o estudante perde o direito
de concessão do benefício Passe Livre.
Seção II
Do Requerimento
Art.7º. O cadastro para obtenção do cartão Passe Livre poderá ser realizado por meio digital
via plataforma web (https://app.pontagrossa.pr.gov.br/amtt_te/aluno/) ou atendimento presencial no escritório da Seção de Isenções Tarifárias no Terminal Central de Transporte
Coletivo, apresentando-se originais e cópias dos seguintes documentos:
I.
Estudantes de Instituição Pública (fundamental, médio e pós-médio): comprovante de Matrícula Escolar - SMIP, emitido a cada ano letivo pela instituição de ensino, carimbado e assinado pela direção da instituição, por funcionário da secretaria da instituição responsável
pelo cadastro e pelo responsável legal pelo estudante, com data de emissão recente (não
superior a 30 dias);
II. Acadêmicos de Instituição Pública:
a) folha resumo do CADÚnico recente (não superior a 90 dias);
b) qualquer benefício de programa assistencial do Governo Federal em nome do acadêmico
(quando maior de idade) ou, em nome de seu pais, no caso de acadêmico menor de idade,
quando estes forem os beneficiários de qualquer benefício de programa assistencial do
Governo Federal;
c) documento de identidade ou certidão de nascimento;
d) CPF;
d) comprovante de endereço;
e) extrato de matrícula (grade de horários);
f)
termo de responsabilidade pelo uso do cartão.
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III.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Estudantes de Instituição Particular (fundamental, médio e superior):
Comprovante de Matrícula Escolar para o Departamento de Transporte - SMIP, emitido a
cada ano letivo pela instituição de ensino, carimbado e assinado pela direção da instituição,
pelo funcionário da secretaria da instituição responsável pelo cadastro e pelo responsável
legal pelo estudante, com data de emissão recente (não superior a 30 dias);
documento de identidade ou certidão de nascimento;
CPF;
comprovante de endereço;
Contrato de prestação de serviços de 100% (cem por cento), financiamento estudantil de
100% (cem por cento) ou Programa Governamental com bolsa integral;
termo de responsabilidade pelo uso do cartão

IV.
a)

Estudantes de cursinho pré-vestibular:
Comprovante de Matrícula Escolar - SMIP, emitido pela instituição de ensino, carimbado e
assinado pela direção da instituição, por funcionário da secretaria da instituição responsável pelo cadastro e pelo responsável legal pelo estudante, com data de emissão recente
(não superior a 30 dias);
b) folha resumo do CADÚnico recente (não superior a 90 dias);
c) documento de identidade ou certidão de nascimento;
d) CPF;
e) comprovante de endereço;
f)
termo de responsabilidade pelo uso do cartão
Art.8º. Renovação automática mediante atualização do comprovante de matrícula escolar online.
Parágrafo Único - Salvo quando houver mudança de endereço e/ou de instituição de ensino, a
renovação deverá ser feita de forma presencial, apresentando comprovante de matrícula.
Art.9º. Consideram-se como documentos hábeis à comprovação de residência ou domicílio, tanto
físicos quantos digitais, com data de leitura/postagem não superior a 90 (noventa) dias:
I.
fatura de luz;
II. fatura de água;
III. fatura de telefone;
IV. fatura de serviços de internet;
V. correspondência bancária entregue pelos correios;
VI. correspondência oficial de órgão público entregue pelos correios;
VII. contrato de aluguel devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis;
VIII. correspondência registrada com código de rastreio que possa ser verificado que a mesma
foi entregue pelos correios.
Seção III
Da Liberação dos Créditos do Transporte Coletivo
Art.10. Todos os cadastros aprovados pela Seção de Isenções/SMIP até o 7° (sétimo) dia útil do
mês, terão seus créditos comprados e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação – SME, até o último dia útil do mês, onde os mesmos devem ser carregados pelos
estudantes nos equipamentos da concessionária de transporte coletivo até o 5° (quinto) dia
útil do mês subsequente.
§ 1º. A concessionária de transporte coletivo deverá disponibilizar em seus equipamentos entre
o 1° e 5° dia útil de cada mês, a "carga" dos créditos adquiridos pela SME, após essa data,
os créditos não carregados devem ser estornados a SME.
§ 2º. O não carregamento dos créditos pelo estudante beneficiado pelo Passe Livre, até o 5°
(quinto) dia útil de cada mês, acarretará na retenção do valor da recarga para aquele mês,
até que o beneficiário ou seu responsável legal apresente justificativa expressa, acompanhado de documentos comprobatórios do caso fortuito ou de força maior que o impediu de
fazer a recarga onde, se indeferido o pedido ou por ausência de justificativa, será permitido
ao mesmo que realize a compra de créditos de estudante com o desconto de 50% do valor
da tarifa.
§ 3º. O carregamento dos créditos para o mês subsequente serão abatidos dos créditos não
utilizados no mês corrente, limitados ao número de 2 (dois) créditos diários, multiplicados
pela quantidade de dias letivos do mês subsequente.
§ 4º. A Concessionária de transporte coletivo deverá disponibilizar os créditos do Programa Passe Livre em cartão específico, os quais não serão incluídos em outros tipos de cartão.
Art.11. O crédito de transporte coletivo do Programa Passe Livre deverá ser utilizado dentro das
seguintes faixas de horário:
I.
Das 05h até as 14h para alunos matriculados no turno da manhã;
II. Das 11h até as 19h para alunos matriculados no turno da tarde;
III. Das 16h ate as 00h30min para alunos matriculados no turno da noite;
IV. Qualquer horário para alunos matriculados em turno integral e cívico- militar e cursinhos
pré-vestibular;
V. No contra turno escolar, para aulas de reforço conforme disciplinas obrigatórias do currículo
escolar,
§ 1º. A Concessionária do transporte coletivo deverá implantar em seu sistema de bilhetagem,
bloqueio para a não utilização do cartão Passe Livre fora dos horários definidos neste
artigo.
§ 2º. O cartão de Passe Livre não poderá ser utilizado aos domingos, feriados e nos períodos de
recesso ou férias escolares, exceto quando as redes de ensino determinarem a reposição
de aulas, precedido de Ofício a ser encaminhado a Seção de Isenções Tarifárias – SMIP.
Seção lV
Das Penalidades
Art.12. O benefício do Passe Livre é de caráter
pessoal e intransferível, sendo proibida a sua
cessão, venda, permuta ou empréstimo a outrem.
Art.13. O aluno desistente ou reprovado por frequência perderá o benefício.
I.
Quando a escola identificar a falta de frequência do aluno poderá informar à Secretaria
Municipal de Educação-SME, e também à Secretaria Municipal de infraestrutura e Planejamento - SMIP, para o cancelamento do benefício ao término do bimestre ou do trimestre.
II. Fica o gestor das unidades de ensino, responsável pelo repasse das informações, podendo
o mesmo ser responsabilizado pelo não cumprimento.
Art.14. Constatado pela Concessionária ou pelo órgão fiscalizador (SMIP), o uso indevido do
cartão Passe Livre, deverá obrigatoriamente ser realizado o bloqueio do mesmo.
Art.15. Considera-se uso indevido:
I.
não respeitar a destinação dos bancos preferenciais dentro dos veículos do Sistema de
Transporte Coletivo;
II. realizar depredação, pichação, algazarras, brigas ou utilizar aparelhos sonoros sem fone
de ouvido, nos veículos do Sistema de Transporte Coletivo;
III. adentrar na escola portando arma ou entorpecente de qualquer natureza;
IV. provocar ou participar de rixas envolvendo alunos ou professores no recinto da escola;
V. depredar, danificar ou não zelar pela conservação do patrimônio da escola;
VI. realizar "bullyng" contra qualquer outro estudante, professor ou membro da comunidade
escolar;
VII. deixar de atualizar o endereço de residência.
Art.16. Considera-se fraude do sistema:
I.
utilização por pessoa diversa daquela ao qual o cartão é personalizado;
II. utilização reiteradamente em linhas do transporte coletivo diversas das que atendem o local
de moradia do beneficiado e a sua instituição de ensino;
III. utilização em finalidade diversa a qual o benefício é destinado;
IV. comercialização do Bilhete.
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Art.17. Verificada fraude ou uso indevido do Passe Livre, a SMIP determinará o bloqueio do Bilhete
e a imposição das seguintes penalidades:
I.
Multa no valor equivalente a 5 (cinco) tarifas do STC na primeira infração;
II. Multa no valor equivalente a 10(dez) tarifas do STC na segunda infração;
III. Exclusão definitiva do Programa Passe Livre na terceira reincidência dentro de 2 anos a
contar da primeira infração, nos casos do artigo 15.
§ 1º. As multas devem ser recolhidas pelos usuários em favor da SMIP através de boleto bancário emitido pelo órgão de fiscalização.
§ 2º. Após o recolhimento das multas previstas nos incisos I e II deste artigo, o Chefe da Seção
de Isenções Tarifárias, da SMIP, determinará o desbloqueio do Bilhete, mediante ciência
do responsável legal pelo estudante, em formulário próprio, diretamente no setor da SMIP
no Terminal Central.
Art.18. As infrações previstas nos incisos V a VII do artigo 15 serão apuradas na
escola e
comunicadas à SMIP para aplicação das penalidades.
Art.19. Perde o benefício do Passe Livre, como bloqueio do bilhete durante o restante do ano
letivo, o estudante que:
I.
tiver menos de 85% (oitenta e cinco por cento) de frequência nas aulas, durante 2 meses
consecutivos ou 3 alternados, ressalvadas as faltas justificadas nos termos da legislação
educacional;
II. for flagrado furtando ou danificando placas de sinalização pública, bocas de lobo, bancos
de praças ou em qualquer outro ato de pichação, vandalismo ou depredação contra o
patrimônio público, fundamentado em registro efetuado por órgãos de Segurança ou Fiscalização;
III. incitar e/ou participar de atos de violência no interior dos ônibus do transporte coletivo ou
Terminais de Transporte Coletivo, fundamentado em registro efetuado por órgãos de Segurança ou Fiscalização.
Parágrafo Único - O disposto no inciso I deste artigo, será efetuado quando ocorrer a integração
dos bancos de dados das entidades educacionais com a SMIP.
Seção V
do Contraditório e da Ampla Defesa
Art.20. O estudante que teve o bilhete bloqueado, deverá requerer o desbloqueio, instaurando-se
o Processo Administrativo, no que lhe é garantida a ampla defesa e ao contraditório.
Art.21. O pedido de desbloqueio será analisado pelo Chefe da Seção de Isenções Tarifárias, da
SMIP, o qual pode requisitar novas provas, autorizar o desbloqueio ou indeferir o pedido.
Art.22. Da decisão do Chefe da Seção de Isenções Tarifárias, da SMIP, caberá recurso, podendo
ser solicitadas novas provas, autorizando-se o desbloqueio ou indeferindo-se o pedido.
Art.23. A decisão do Chefe da Seção de Isenções Tarifárias, da SMIP, tem caráter terminativo na
esfera administrativa.
CAPÍTULOIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.24. A auditoria da correta utilização dos créditos doados também deverá ser realizada pela
concessionária de Transporte Coletivo, a qual deverá disponibilizar os dados de bilhetagem
eletrônica diariamente para o Chefe da Divisão de Transportes Urbanos, em formato a ser
definido pela SMIP, para fins de acompanhamento, controle e supervisão do Programa
Passe Livre.
Art.25. O Chefe da Divisão de Transportes Urbanos poderá requisitar dos estudantes beneficiários,
documentos complementares ou informações que entender úteis para fiscalização do benefício.
Art.26. Sempre que solicitado pelo órgão gestor do Programa Passe Livre, a instituição de ensino deverá obrigatoriamente encaminhar a frequência do estudante, para fins de verificação
do cumprimento dos objetivos deste regulamento.
Parágrafo único - Se a escola não cumprir a determinação deste artigo, o estudante será suspenso do Programa Passe Livre, por tempo indeterminado.
Art.27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n. 20.220, de
26/04/2022.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

2 0. 7 4 5, de 25/08/2022

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, área que 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 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 10588/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, parte da área de terreno A/R-01/A, oriunda da subdivisão da área
A/R-01, da quadra s/n, situado na Vila Olarias, Bairro de Olarias, nesta cidade, com as
seguintes metragens e confrontações:
Área de forma irregular, mede em dez linhas de 9,42 metros de cada de frente para a área
A/R-01/R (oriunda do desmembramento da área A/R-01) de propriedade de Joceli Mari
Valentim, a qual faz frente para a Rua Califórnia; do lado direito de quem da área olha mede
98,13 metros confrontando com a área A/R-02 de propriedade de Luis Alberto Valentim e
S/M Maria Conceição da Costa Valentim; do lado esquerdo de quem da área olha mede
1,55 metros e confronta com a área A/1-B de propriedade de Altair Padilha Batista Pinto;
fechando o perímetro, partindo deste lado com 34,00 metros confrontando com parte do
lote 01 da quadra 16 do Jardim Barreto de propriedade de Ivo Martins Barreto; daí faz um
ângulo obtuso para dentro e mede 109,46 metros confrontando com o lote 16 da quadra 16
de propriedade de Vera Lúcia Chagas Moura; Rua Nelson Pereira Dias Junior; lote 01 da
quadra 22 de propriedade de André Masini & Outros e com parte do lote 14 da quadra 22 de
propriedade de André Masini & Outros, todos pertencentes ao Jardim Barreto, totalizando
uma área de 4.491,63 metros quadrados. Identificação cadastral n. 08.6.63.66.0553.000,
registrado na matrícula n° 55.744 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo anterior à proteção de solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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DECRETO

Nº

EDIÇÃO Nº 3.427 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

2 0. 7 4 6, de 25/08/2022

D E C R E T O Nº 2 0. 7 5 2, de 25/08/2022

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, área que 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 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 10588/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, parte da área de terreno A/R-02/1, oriunda da subdivisão da área
A/R-02, da quadra s/n, situado na Vila Olarias, Bairro de Olarias, nesta cidade, com as
seguintes metragens e confrontações:
Área de forma irregular, mede em cinco linhas 8,17 metros cada e mais uma linha de 7,21
metros, todas as linhas de frente para a área A/R-02/R (oriunda do desmembramento da
área A/R-02) de propriedade de Luis Alberto Valentim e S/M Maria Conceição da Costa
Valentim, a qual faz frente para a Rua Califórnia; do lado direito de quem da área olha mede
5,23 metros daí faz um ângulo obtuso para dentro e mede 163,08 metros, as duas linhas
confrontando com a área A/R-03 de propriedade de Lucas Fernando Valentim; do lado
esquerdo de quem da área olha mede 98,13 metros confrontando com a área A/R-01 de
propriedade de Joceli Mari Valentim; fechando o perímetro com 74,32 metros confrontando
com o lote 01 da quadra 28 do Jardim Barreto de propriedade de Vera Lúcia Chagas Moura;
com a Rua Ivo Mendes Barreto e com parte do lote 14 da quadra 22 do Jardim Barreto de
propriedade de André Masini & outros; faz uma deflexão à direita e mede mais 4,51 metros
confrontando com a área A/R-02/2 (oriunda do desmembramento da área A/R-02) de propriedade de Luis Alberto Valentim e S/M Maria Conceição da Costa Valentim, totalizando
uma área de 7.081,94 m². Identificação cadastral n. 08.6.63.66.0503.001, registrado na
matrícula n° 55.745 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo anterior à proteção de solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

2 0. 7 4 7, de 25/08/2022

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, área que 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 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 10588/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, parte da área de terreno, constituído pela área A/R-03/1, oriunda
da subdivisão da área A/R-03, da quadra s/n, situado na Vila Olarias, Bairro de Olarias,
nesta cidade, com as seguintes metragens e confrontações:
Área de forma irregular, mede em seis linhas 9,49 metros cada de frente para a área A/R-03/R, oriunda do desmembramento da área A/R-03 de propriedade de Lucas Fernando
Valentim, a qual faz frente para a Rua Califórnia; do lado direito de quem da área olha mede
38,35 metros confrontando a área A/R-04 de propriedade de Paula Andréa Valentim; Carla
Danielle Valentim Althaus e Ana Patrícia Valentim; daí faz um ângulo obtuso para dentro
e mede 129,04 metros confrontando com a área A/R-04 de propriedade de Paula Andréa
Valentim; Carla Danielle Valentim Althaus e Ana Patrícia Valentim; do lado esquerdo de
quem da rua olha mede 5,23 metros daí faz ângulo obtuso para fora e mede 163,08 metros
as duas linhas confrontando com a área A/R-02 de propriedade de Luis Alberto Valentim e
S/M Maria Conceição da Costa Valentim; fechando o perímetro, partindo deste lado mede
52,90 metros confrontando com a área C/1 de propriedade do Município de Ponta Grossa,
totalizando uma área de 7.376,09 m². Indicação cadastral n. 08.6.63.66.0453.000, registrado na matrícula n° 55.746 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo anterior à proteção de solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

2 0. 7 4 8, de 25/08/2022

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, área que 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 e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 10588/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, uma área de terreno, constituído pela área de terreno A/R-04/1,
oriunda da subdivisão da área A/R-04, da quadra s/n, situado na Vila Olarias, Bairro de
Olarias, nesta cidade, com as seguintes metragens e confrontações:
Área de forma irregular, distante 228,00 metros da Rua Santa Amélia, onde mede 80,20
metros de frente para a Rua Califórnia; do lado direito de quem da rua olha segue em cinco
linhas pelo Arroio de Olarias; onde mede 50,00 metros confrontando com parte da Rua
Califórnia e com área 1/2/3-C/R de propriedade de Cialopar Empreendimentos Imobiliários
LTDA; daí faz um ângulo obtuso para dentro e mede 23,00 metros; faz um ângulo obtuso
para fora e mede 64,00 metros; novo ângulo obtuso para fora e mede 80,00 metros, todas
as linhas confrontando com a área 1/2/3-C/R de propriedade de Cialopar Empreendimentos
Imobiliários LTDA; daí faz um ângulo obtuso para dentro e mede 9,52 metros confrontando
com a área 1/2/3-C/R de propriedade de Cialopar Empreendimentos Imobiliários LTDA; do
lado esquerdo de quem da rua olha mede 103,00 metros confrontando com a área A/R03 de propriedade de Lucas Fernando Valentim; daí faz ângulo obtuso para fora e mede
129,04 metros confrontando com a área A/R-03 de propriedade de Lucas Fernando Valentim; fechando o perímetro, partindo deste lado com 68,46 metros, forma um ângulo para
fora e mede 15,58 metros as duas linhas confrontando com a área A/R-04/2 de propriedade
de Paula Andrea Valentim; Carla Daniele Valentim Althaus e Ana Patrícia Valentim, totalizando uma área de 9.028,10 m².
Indicação Cadastral n. 08.6.63.66.1032.000, Registrado na matrícula n° 55.747 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo anterior à proteção de solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o
Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de
Saúde de Ponta Grossa, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município e considerando a Lei nº 4.284/1989 com alterações dadas pelas
Leis ns. 14.159/2022 e 14.282/2022, Lei nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI n° 43080/2022,

Art. 1º.

DECRETA

Ficam transferidos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa para o Quadro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa,
conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os
seguintes empregos públicos:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de
vagas
01
01

Art. 2º.

I.
II.

Art. 3º.

Denominação
Auxiliar de Manutenção Predial II
Motorista I

C.H.D.
08
08

Nível
8
8

Data
04/05/2022
13/05/2022

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
Cláudia Martins
Orlei Costa Pinto

Matrícula
29975
30012

Emprego
Auxiliar de Manutenção Predial II
Motorista I

A partir de:
04/05/2022
13/05/2022

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº

2 0. 7 5 3, de 26/08/2022

Cria a Sala de Situação em Saúde na estrutura da Fundação Municipal de Saúde
de Ponta Grossa, institui suas diretrizes e
estabelece sua forma de organização e funcionamento.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais definidas pelo art.71, incisos VII, “a” e IX, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto na Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, que em seu art. 15, inciso
XI, dispõe sobre a atribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de exercer, em seu âmbito administrativo, a elaboração de normas para regular as atividades de serviços
privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
Considerando os objetivos nº 93, 164, 165 e 166 do Plano Municipal de Saúde 2022-2025,
aprovado pela Resolução nº 006/2022 do Conselho Municipal de Saúde, que estipulou como meta
a implementação e estruturação de um espaço físico e virtual para Sala de Situação em Saúde;
Considerando a RDC nº 63/2011 da Anvisa, expedida pelo Ministério as Saúde, que dispõe
sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde;
Considerando a importância do trabalho integrado entre os gestores do SUS, os Conselhos
Profissionais na área da Saúde e as Instituições de Ensino e Pesquisa com enfoque multidisciplinar;
Considerando a necessidade de informações socioeconômicas, financeiras, epidemiológicas, operacionais e outras para a tomada de decisão dos dirigentes e gestores do Sistema Único
de Saúde (SUS), bem como para se conferir agilidade nas intervenções do SUS;
Considerando a importância da disseminação das informações em saúde, para viabilizar
o controle social e a produção do conhecimento, visando tanto ao atendimento das necessidades
dos usuários, profissionais, prestadores de serviços, quanto ao intercâmbio com instituições de
ensino e pesquisa, setores governamentais e sociedade civil organizada;
Considerando a Lei nº 12.527/11, que dispõe sobre a obrigatoriedade da União, Estados
e Municípios de garantir o acesso às informações e prevê que qualquer pessoa, física ou jurídica,
tenha assegurado o seu direito de recebimento das informações públicas dos órgãos e entidades;
Considerando a Portaria nº 3.632/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que institui a
Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 e estabeleceu em seu art. 244-B como objetivo “implementar, até 2028, a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), para que seja estabelecida e reconhecida como a plataforma digital de inovação, informação e serviços de saúde, em
benefício de usuários, cidadãos, pacientes, comunidades, gestores, profissionais e organizações
de saúde.”;
Considerando a Portaria nº 1.434/2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que instituiu o
Programa Conecte SUS e em seu art. 2º, parágrafo único, estabeleceu como objetivos: I) a implantação da Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS; II) o apoio à implementação da informatização na Atenção Primária à Saúde; III) a promoção do acesso do cidadão, dos estabelecimentos de
saúde, dos profissionais de saúde e dos gestores de saúde às informações em saúde por meio de
plataforma móvel e de serviços digitais do Ministério da Saúde, e deu outras providências;
Considerando por fim, a Portaria nº 2.483/2009 do Ministério da Saúde que instituiu a Sala
em Situação de Saúde (SSS) em âmbito Nacional, e o contido no protocolo SEI Nº 58456/2022,

DECRETA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º. Fica Criada, permanentemente, a Sala de Situação em Saúde na estrutura interna da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
Art.2º. A Sala de Situação em Saúde consiste na consolidação de dados em saúde de base municipal voltada para consulta pública, de interesses múltiplos, abrangendo tanto gestores e
técnicos municipais quanto profissionais de saúde, pesquisadores, estudantes e cidadãos
e os demais órgãos da administração pública.
Art.3º. A Sala de situação em Saúde, orientar-se-á pelos seguintes princípios:
I.
legalidade;
II. imparcialidade;
III. moralidade;
IV. publicidade;
V. efetividade;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
Art.4º.

não-eventualidade;
continuidade da prestação dos serviços;
transparência;
acesso à saúde.
A Sala de Situação em Saúde deverá operar e gerenciar uma ferramenta informatizada,
tendo por principais objetivos:
I.
estabelecer um método de análise que permite medir, caracterizar e explicar e perfil de
saúde-doença de uma população, bem como seus determinantes biológicos, social, econômico, ambiental e ecológico;
II. obter, gerenciar e sistematizar dados e informações: socioeconômicas, demográficas, normativas, epidemiológicas, assistenciais, financeiras, orçamentárias, de força de trabalho e
sobre serviços e usuários do sistema de saúde;
III. disponibilizar, por intermédio da internet e quaisquer outros meios definidos pela Sala de
Situação, as informações e análises de caráter executivo e gerencial obtidas, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão, a gestão e a produção de conhecimento;
IV. acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias;
V. realizar o monitoramento de dados entomo-epidemiológicos;
VI. realizar o monitoramento de dados sobre os fluxos das unidades de saúde;
VII. emitir regularmente um boletim de análise situacional em saúde;
VIII. emitir relatórios ou boletins de alerta;
IX. dar suporte técnico para a elaboração de planos de contingência;
X. garantir boas práticas de funcionamento do serviço de saúde dentro de seu âmbito de
atuação;
XI. assegurar o respaldo técnico em decisões e projetos na área saúde;
XII. assegurar a melhoria contínua do uso de tecnologia da saúde;
XIII. promover o monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde de forma sistemática;
XIV. reduzir o retrabalho;
XV. promover a integração entre setores;
XVI. contribuir para a ocorrência de fluxos contínuos nas unidades administradas;
XVII.democratizar as informações, dando transparência à população e subsidiando gestores,
profissionais do serviço de saúde, população em geral e demais autoridades, a respeito de
resultados e análises dos dados coletados;
XVIII. apoiar a vigilância da saúde pública, incluindo a vigilância das doenças sujeitas a regulamento internacional;
XIX. fornecer respaldo técnico para tomada de decisão em situações de urgência, emergência,
e calamidade, envolvendo surtos epidêmicos ou desastres naturais.
Art.5º. Para fins deste Decreto serão adotadas as seguintes definições:
I.
Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde: componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequado;
II. Dados de saúde: são àqueles produzidos no cotidiano dos serviços e coletados através de
instrumentos padronizados, processados, analisados, validados para assim gerar a informação, que deverá ser utilizada para ação, com objetivo de modificar os fatores condicionantes da doença ou agravo, visando melhorar a situação de saúde dos indivíduos e da
coletividade;
III. Gestão e monitoramento de risco: aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle
de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade
profissional, o meio ambiente e a imagem institucional;
IV. Tecnologias em saúde: conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a infraestrutura e a
organização do serviço de saúde;
V. Indicadores: são frequências relativas, compostas de numerador e denominador, que determinam o risco de certo evento acontecer e que possibilitam realizar a comparação de
determinado evento, ao longo do tempo, em determinada população, ou de um evento
entre populações diferentes;
VI. Serviço de saúde: são estabelecimentos destinados a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo
quando sua capacidade física, psíquica ou social for afetada.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art.6º. A Sala de situação em Saúde terá abrangência Municipal concentrada, com área de atuação ampliada à todas unidades e serviços prestados em área de saúde.
Parágrafo único. As ações desenvolvidas serão aplicadas e implementadas aos serviços de saúde, incluindo aqueles de ensino e pesquisa.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art.7º. A Sala de Situação em Saúde contará com uma unidade, hierarquicamente, subordinada à
Gerência de Qualidade e Performance ou Vigilância em Saúde.
Art.8º. Para o funcionamento sistemático e contínuo dos serviços, a direção do serviço de saúde
deverá disponibilizar:
I.
recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais;
II. um profissional responsável pela Sala de Situação em Saúde com participação nas instâncias deliberativas do serviço de saúde.
Art.9º. A Presidência será a responsável pela nomeação e composição da Sala de Situação em
Saúde.
Art.10. A Sala de Situação em Saúde será composta da seguinte maneira:
I.
coordenador;
II. conselho de representantes, escolhidos entre os indicados por cada uma das gerências da
Fundação Municipal de Saúde.
§ 1º. A Nomeação, em decorrência dos princípios da não-eventualidade e da continuidade da
prestação dos serviços, se dará por escolha do Presidente da FMS e das respectivas Gerências, dentre os Servidores Públicos Municipais com formação técnica na área de Saúde,
aprovado em concurso público, preferencialmente, com experiência nas áreas de: gestão
de saúde, biossegurança, gestão de risco, saúde do trabalhador, epidemiologia, entre outros.
§ 2º. Os representantes, formarão um conselho, de caráter consultivo e multidisciplinar que será
composto por, no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três), membros, da seguinte forma:
a) atenção primária;
b) atenção secundária;
c) assistência farmacêutica;
d) saúde mental;
e) vigilância em saúde;
f)
rede de urgência e emergência;
g) gerência administrativa-financeira;
h) educação permanente;
i)
controle e avaliação;
j)
qualidade e performance;
k) ouvidoria em saúde;
l)
núcleo de segurança do paciente.
§ 3º. O Departamento de Informática da FMS será responsável pelo fornecimento do suporte
técnico necessário ao funcionamento da Sala de Situação.

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

5

§ 4º. As Gerências e as entidades vinculadas à Fundação Municipal de Saúde serão responsáveis por disponibilizar, deforma sistemática, as informações solicitadas pela Sala de Situação, no formato determinado pela coordenação.
Art.11. Para assumir a função de Coordenação, descrita no item I do artigo anterior, deverá haver
comprovação, através da apresentação de currículo e documento próprio, de formação e
experiência em área específica do conhecimento, conforme §1º do art.10.
Parágrafo único. Os membros do conselho de representantes, igualmente deverão comprovar a
aprovação prévia em concurso público e formação técnica.
Art.12. O ato de Nomeação deverá ser formalizado da seguinte maneira:
I.
em tratando-se de Coordenador, por Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal;
II. demais membros, por Portaria, expedida pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde;
Parágrafo único. os atos constitutivos, previstos nos incisos I e II, deverão ser publicados em
Diário Oficial.
Art.13. As funções do Conselho de Representantes, não serão remuneradas e seu exercício será
considerado de relevante interesse público.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art.14. Compete, privativamente, ao Coordenador:
I.
emitir boletins informativos, pareceres e notas técnicas;
II.
coletar, tabular e processar dados;
III. produzir planilhas de indicadores, gráficos e mapas georreferenciados;
IV. garantir a publicação dos atos e expedientes;
V.
observar e dar aplicabilidade à legislação pertinente a área de Saúde;
VI. seguir as diretrizes e objetivos definidos no Plano Municipal de Saúde;
VII. encaminhar a minuta de Regimento Interno para manifestação prévia do Conselho de Representantes e, em não havendo necessidade de correções ou propostas de alterações,
remeter à aprovação do Presidente.
Art.15. Ao Conselho formado por Representantes, caberá:
I.
a promoção do debate e discussão técnica sobre os indicadores da saúde;
II. analisar e comparar os dados e informações obtidos;
III. levar ao conhecimento do coordenador necessidades e inconsistências verificadas no funcionamento dos serviços de saúde;
IV. fomentar a elaboração de políticas públicas na área de saúde;
V. manifestar-se sobre o Regimento Interno da SSS e suas modificações, bem como sobre os
casos omissos;
VI. opinar, sempre que necessário, sobre as situações que serão objeto de análise e levantamento de dados;
VII. indicar assuntos, de relevante interesse social, para integrar a pauta das reuniões;
VIII. assegurar o estrito cumprimento e observação das diretrizes e objetivos definidos na legislação e no Plano Municipal de Saúde;
CAPÍTULO V
DA GESTÃO E FUNCIONAMENTO
Seção I
Disposições Gerais
Art.16. Para atender os objetivos, a Sala de Situação em Saúde deverá:
I.
Incentivar e difundir inovações técnicas e operacionais que visem à difusão da informação
em Saúde Pública;
II. Trabalhar com ferramentas para leitura e tabulação de dados e manusear os aplicativos
Federais como o TabNet e TabWin, assim como qualquer software que leia arquivos no
padrão DBF ou CSV;
III. Avaliar os problemas identificados por meio de indicadores, facilitando a tomada de decisão
estratégica;
IV. Desenvolver metodologias e apoiar iniciativas que qualifiquem o processo de monitoramento da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde;
V. Elaborar boletins epidemiológico, boletins entomológicos, boletins de monitoramento e
relatórios mensais do setor;
VI. Confeccionar e acompanhar, junto a equipe, o painel de monitoramento da situação de
saúde municipal;
VII. Conhecer, divulgar e fazer cumprir os procedimentos contidos nas políticas institucionais,
regimentos, regulamentos, instruções de trabalho, fluxogramas, planos, protocolos e demais documentos da Fundação Municipal de Saúde;
VIII. Elaborar seu regimento interno e submetê-lo à aprovação do Presidente da fundação Municipal de Saúde;
IX. Promover a rotina de reunião para análise crítica de indicadores;
X. Interatuar os indicadores entre vigilância sanitária, epidemiológica, zoonoses e atenção
primária à saúde;
XI. Cumprir e fazer cumprir as legislações pertinentes a saúde;
XII. Implementar ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários do
SUS dentro do município;
XIII. Participar de equipe multiprofissional na definição das ações de saúde, projetos e programas de saúde;
XIV. Estudar as rotinas e protocolos em vigor, bem como, propor alterações;
XV. Coordenar, planejar e executar trabalhos relacionados com a saúde por meio de intervenções individuais ou coletivas podendo atuar em todos os segmentos de proteção de saúde
pública, desde a atenção básica a hospitalar;
XVI. Disponibilizar indicadores epidemiológicos e operacionais relacionados a doenças e agravos caracterizados como problema de saúde pública;
XVII. Auxiliar na elaboração de análises contextuais utilizadas na formulação de políticas e na
avaliação de intervenções específicas no campo da saúde;
XVIII.Aperfeiçoar o conhecimento e as competências da força de trabalho da Sala de Situação
em Saúde;
XIX. A Sala de Situação em Saúde poderá convocar representantes de órgãos e entidades,
públicas e privadas, além de especialistas nos assuntos relacionados às suas atividades,
quando entender necessário para o cumprimento dos objetivos previstos neste Decreto.

Seção II
Das Reuniões e Expedientes

Art.17. A Sala de Situação em Saúde deverá realizar reuniões em caráter contínuo, emitir boletins
oficiais contendo indicadores do objeto de análise, pareceres e notas técnicas.
Parágrafo único. As reuniões deverão ser devidamente consignadas em ata e publicadas.
Art.18. Deverão ocorrer minimamente, 02 (duas) reuniões ordinárias em cada mês, respeitando
o quórum mínimo, composto de metade dos membros do Conselho de Representantes
acrescido de mais um.
Art.19. Os indicadores a serem colhidos e apresentados, deverão observar a forma de estruturação sistêmica, que estabelece a tríade “estrutura-processo-resultado”. Para este fim, levar-se-ão em consideração, os seguintes componentes de avaliação:
I.
indicadores de estrutura;
II. indicadores de processo;
III. indicadores de resultado.
Art.20. Os indicadores de avaliação de estrutura, previstos no inciso I do artigo anterior, devem
ser compreendidos como aqueles que possibilitam a tomada de conhecimento sobre as
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ações implantadas, a cobertura populacional e o desempenho dos serviços nos aspectos
gerenciais.
I.
A avaliação de estrutura, descrita no caput, deverá ser realizada com indicadores organizacionais, que indiquem a existência de recursos, fluxos e protocolos.
II. Para fins de obtenção e análise, poderão ser considerados os seguintes fatores:
a) hierarquização do atendimento;
b) padronização dos procedimentos;
c) sistemas de informação;
d) produção dos serviços;
e) recursos humanos;
f)
estrutura física;
g) equipamentos.
Parágrafo único. Os resultados obtidos, deverão ser expressos quantitativamente, através de
números absolutos ou percentagens.
Art.21. Indicadores de processo, são aqueles que se destinam a conhecer, supervisionar e garantir
a qualidade do processo de prestação de serviços de acordo com padrões de excelência
técnica.
I.
A avaliação de processo, descrita no caput, deverá ser realizada deverá ser realizada com
indicadores que reflitam a forma de atuação.
II. A execução, poderá envolver:
a) a auditoria de prontuários;
b) a supervisões periódicas;
c) pesquisas de opinião pública;
d) o diagnóstico;
e) o tratamento;
f)
a prestação de cuidados, entre outros.
Art.22. A avaliação de resultado deverá ser realizada com indicadores que expressem os reflexos
das medidas implementadas na saúde da população e as alterações nos perfis epidemiológicos.
Art.23. A escolha dos indicadores de gestão, orientar-se- à, pelos seguintes princípios:
I.
validade, que diz respeito a capacidade de medir o que se pretende;
II. confiabilidade, que assegura a possibilidade de reproduzir dos mesmos resultados quando
aplicado em condições similares;
III. sensibilidade, relativo à capacidade de detectar o fenômeno analisado;
IV. especificidade, relacionado à capacidade de detectar somente o fenômeno analisado;
V. mensurabilidade, os indicadores devem basear-se em dados disponíveis e fáceis ou fáceis
de conseguir;
VI. relevância, os indicadores devem responder as prioridades do sistema de saúde, sobretudo, aquelas de interesse Municipal;
VII. custo-efetividade, os dados que serão objeto de análise pelo, devem justificar o investimento de tempo e recursos.
Art.24. Os Boletins deverão ser emitidos mensalmente e deverão, obrigatoriamente, conter:
I.
contextualização fática em que os dados foram obtidos;
II. exposição gráfica das informações;
III. análise crítica dos indicadores obtidos.
Art.25. Serão emitidos Pareceres e Notas Técnicas sempre que necessários para o estrito funcionamento do Sistema de Saúde Municipal e, ou quando forem solicitados pela administração pública para embasar tecnicamente, decisões e, ou analisar a viabilidade de políticas
públicas. Para isto, deverão conter:
I.
introdução com indicação dos fundamentos legais, históricos ou técnicos;
II. desenvolvimento contendo análise técnica do objeto;
III. conclusão favorável ou desfavorável, com indicação de sugestões ou proposições de providências.
CAPÍTULO VI
DA GESTÃO DE DADOS
Art.26. O processo de gestão de informações e disponibilização de dados deverá, estritamente,
observar e fazer cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Art.27. A realização de consultas em bases de dados, compreenderá interação com o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e seus principais Sistemas de Informação em
Saúde (SIS), a saber:
I.
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM);
II. Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC);
III. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
IV. Sistema de Informação Hospitalar (SIH);
V. Sistema de Informação do Câncer (SISCAN);
VI. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN);
VII. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
VIII. Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL);
IX. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
X. Sistema Estadual Notifica COVID-19;
XI. Sistema do Bolsa Família;
XII. Conecte SUS;
XIII. Softwares de gestão municipal e demais sistemas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.28. A partir de sua consolidação, a Fundação Municipal de Saúde terá o prazo de 180 (cento
e oitenta dias) para definição de seu Coordenador e equipe, bem como operacionalizar a
Sala de Situação em Saúde, a partir da data de publicação deste ato.
Art.29. A previsibilidade da Sala de Situação em Saúde, passa a ser obrigatória, devendo constar,
expressamente, no Estatuto ou Regimento Interno da Fundação Municipal de Saúde.
Art.30. Fica revogado o Decreto nº 11.134, de 08 de março de 2016.
Art.31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 7 5 5, de 26/08/2022

Aprova o Manual de Uso da Marca “Vale dos
Trilhos”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no inciso IX, do art. 71, da Lei Orgânica Municipal, de
acordo com o Decreto nº 18.883/2021, e tendo em vista o vencido no protocolo SEI nº 70053/2022.

DECRETA

Art.1º. Fica aprovado o Manual de Uso da Marca "Vale dos Trilhos", na forma do contido no endereço eletrônico: <http://valedostrilhos.pontagrossa.pr.gov.br/downloads>.
Art.2º. O requerimento de uso da marca "Vale dos Trilhos" será protocolado via processo eletrônico OXY, disponível em <https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/protocolo/aberturaProcessoExterno>, observados os requisitos do Manual de Uso da Marca e indicando o período
de uso.
§ 1º. No requerimento o interessado deve identificar-se mediante a anexação de cópia do documento de identificação (RG) do responsável pela promotora do evento, atos constitutivos
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da empresa e incluir todo o material de divulgação, impressos, banners, materiais, sites,
redes sociais e produtos relacionados, para análise e aprovação da Agência de Inovação e
Desenvolvimento de Ponta Grossa.
§ 2º. O requerimento será protocolado com a antecedência mínima de 10 dias úteis antes da
data de início de uso da marca.
Art.3º. A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Ponta Grossa analisará o material publicitário dentro do prazo de até 3 dias úteis a contar do requerimento e, caso qualquer peça
deva ser reformulada, o requerente será informado através do processo eletrônico e deverá
anexar o material corrigido dentro de 3 dias úteis a contar do despacho no processo OXY.
Parágrafo único. A perda dos prazos pelo interessado implica na desaprovação do pedido.
Art.4º. A utilização da marca "Vale dos Trilhos" será autorizada pela Presidente da Agência de
Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa - AID, mediante despacho fundamentado e
desde que preenchidos os requisitos deste Decreto.
Art.5º. Cabe ao requerente acompanhar o processamento do pedido através do sistema OXY,
bem como, observar a versão mais recente do Manual de Utilização da Marca "Vale dos
Trilhos", cumprindo as recomendações e exigências que forem expedidas pela Agência de
Inovação e Desenvolvimento - AID, nos prazos deste Decreto.
Art.6º. A utilização da Marca "Vale dos Trilhos" em desacordo com este Decreto e o Regulamento
da Marca, importa em fração ao direito de propriedade intelectual e implica na remoção
imediata das peças publicitárias, por ordem da Agência de Desenvolvimento e Inovação de
Ponta Grossa e, em caso de descumprimento, implica na propositura de ação indenizatória
contra o infrator.
Art.7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto 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. 7 5 7, de 26/08/2022
Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de
Pessoal da Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações da
Lei n. 14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº 13.345/2018, e
tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 16210/2022,

Art. 1º.

DECRETA

Fica transferido, a partir de 29 de outubro de 2021, 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, o seguinte emprego público:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de
vagas
01

Denominação
Motorista I

C.H.D.
08

Nível
8

Parágrafo Único – Considerando os termos do inciso II, do art. 7º da Lei n. 14.159/2022,
com alteração dada pela Lei n. 14.282/2022, anteriormente a unificação
aplicada a partir de 01 de janeiro de 2022, o emprego indicado neste artigo
tinha a denominação de Motorista Plantonista, integrante Grupo IV – Pessoal de
Nível de Apoio, do Anexo I dos Empregos Efetivos.
Art. 2º.

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido, a
partir de 29 de outubro de 2021, para o Quadro de Pessoal da Fundação
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, o servidor José Carlos Massutti,
matrícula nº 29.431, ocupante do emprego público de Motorista I.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto 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. 7 6 2, de 26/08/2022
Retifica o Decreto n° 20.559/2022, que Homologa
o resultado final do Concurso Público nº 001/2022,
conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 71, inciso IX, da Lei
Orgânica do Município, e de acordo com o protocolo n°. 56338/2022,

DECRETA

Art. 1º.

Fica retificado no Anexo I do Decreto nº 20.559/2022, a listagem da cota
Afrodescendente, do resultado final do Concurso Público n° 001/2022,
promovido pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao emprego
público de Professor 20 HORAS – ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, na forma do Anexo deste Decreto.

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto de 2022
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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DECRETO

ANEXO DO DECRETO N° 20.762/2022

ANEXO DO DECRETO Nº 20.559/2022 – CONCURSO PÚBLICO 001/2022

COTA AFRODESCENDENTE (NR)
Nome

Class.

Inscrição

Data nascimento

Nota Final

1º

3021

MERYLIN RICIELI DOS SANTOS

23/08/1989

16,75

2º

630

TATIANE EVANGELISTA ZILS

15/12/1985

15

3º

482

NOEMI THOMAZ

15/12/1989

10,5

4º

3361

ROSIANE APARECIDA DE FARIAS

28/06/1985

10,25

5º

50

LILIANE DA SILVA LIMA

09/12/1992

10,25

6º

2766

NICKELE FARIA DA SILVA

30/11/1993

9,75

7º

1009

SIMONE TEREZINHA ANTUNES

11/09/1982

9,25

8º

3265

KARINA MARQUES

27/04/1984

9,25

9º

686

MIRIAN TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES

13/01/1986

9,25

10º

2405

AMANDA SILVA DE SOUZA

14/02/1989

9,25

11º

198

ALICE NAYARA BRANCO

10/11/1998

9,25

12º

741

CELMA ALVES DE OLIVEIRA

18/02/1971

9

13º

1142

VANESSA BONICOSKI

28/12/1989

6,75

14º

2222

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA

10/05/1983

6,5

15º

1975

EVELYNN FERNANDA APARECIDA ROCHA SOARES

15/12/1988

6,5

16º

6,25

2053

KEILA DE OLIVEIRA

05/04/1989

17º

349

MARÍLIA CRISTINA MARQUES MANOSSO

13/05/2000

6

18º

3368

MARIA SILVANA CAVALHEIRO

01/03/1977

5,75

19º

1117

ANGELA MARIA RODRIGUES

31/10/1977

5,75

20º

2568

CAMILA CRISTINA DA LUZ PUL

09/10/1990

5,75

21º

1419

HEMILI TAYNARA MARUIM

20/01/2000

5,75

22º

3304

ALCEU MAURICIO MENDES

11/07/1969

5,5

23º

2552

KATIA MARIA MACHADO

14/10/1982

5,5

24º

3262

LUCIMARA FREDERICO ALVES

16/12/1983

5,5

25º

33

ALIANE NUNES DE FARIA ALVES

18/07/1992

5,5

26º

378

THIAGO DELEON DOS SANTOS DE ALMEIDA

23/07/1994

5,5

27º

2804

ANA RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA DE MELO

30/09/1996

5,5

28º

193

GABRIELLY APARECIDA FERREIRA KREPEL

17/11/2004

5,5

29º

486

ROSILDA APARECIDA BUENO ROCHA

30/07/1971

5,25

30º

710

JANISLEI APARECIDA COPLAS BECHER

05/02/1975

5,25

31º

344

CHEILA DA SILVA

27/06/1978

5,25

32º

1885

THAIS SILVA NALESSO

11/05/1981

5,25

33º

2351

VERA LUCIA LEMES DA SILVA

28/07/1982

5,25

34º

2663

ANIELE APARECIDA GONÇALVES

24/05/1983

5,25

35º

1679

JOCÉLIA ODÍLIA DOS SANTOS ANDRADE

23/03/1988

5,25

36º

1685

ANTONIA DANIELE OLIVEIRA

13/06/1989

5,25

37º

207

DAIANE PINTO DOS SANTOS

28/10/1994

5,25

38º

2820

MONICA SILVA PINTO

23/09/1975

5

39º

1626

TATIANE DA SILVA ALVES

23/02/1986

5

40º

2054

NOEMI DE OLIVEIRA

28/03/1997

5

41º

3450

ÉRICA DE CÁSSIA MENEZES BARBOSA

29/03/1997

5

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Decreto
Nº 2
0. 7 6 3,
29/08/2022
n° 20.559/2022
- Pág. de
2/2
Altera o Decreto nº 18.863, de 15/04/2021,
conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 58603/2022,

Art. 1º.

RESOLVE

O Artigo 1º do Decreto nº 18.863, de 15 de abril de 2021, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 1º.
I.

Fica constituído o Conselho Municipal da Cidade, integrado pelos seguintes
membros:
Representantes do Poder Executivo:
a) ...
...
b) SMIP – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
...
Suplente: João Rafael Safonoff Ribeiro (NR)
c) ...
...”

Art. 2º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de agosto de 2022.

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, com alterações pelas Leis ns. 14.159/2021
e 14.282/2022; Lei nº 13.010/2017, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n°
62577/2022,
Art. 1º.

DECRETA

Fica transferido, a partir de 1º de agosto de 2022, do Quadro de Pessoal Fundação
de Assistência Social de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Assistente Social, da seguinte
forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal Técnico de Nível

N. de
vagas
01

Denominação
Assistente Social

D E C R E T O Nº 2 0. 7 6 4, de 29/08/2022

Estabelece sentido à Via Pública que menciona, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI n° 67226/2022,
Art.1º. Fica estabelecido, a partir de 12 de setembro de 2022, sentido duplo de tráfego na Rua Um,
no trecho compreendido entre a Rua Padre Arnaldo Jansen e Rua Helládio Vidal Corrêia,
Uvaranas, nesta Cidade.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

Nível
16

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir
de 1º agosto de 2022, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, a Servidora Tatyana Denise Belo, matrícula nº 27.238, ocupante do
emprego público de Assistente Social, com lotação na Secretaria Municipal da
Família e Desenvolvimento Social.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 7 6 9, de 31/08/2022

Altera o Decreto nº 20.416, de 08/06/2022,
conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 20, § 3° da Lei Orgânica do Município e nos termos da Lei
Municipal n° 12.119/2015, e, tendo em vista ainda o contido no protocolo n° 47849/2021,

DECRETA

Art.1°. O Decreto 20.416, de 08 de junho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Aprova o condomínio denominado o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANAAN.” (NR)
...
“Art.1º.
Fica aprovado o condomínio denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANAAN, localizado na área de terreno denominada A/D (A barra D), oriunda do
desdobro da área A, da quadra s/nº, de forma irregular, quadrante N-E, situado
no Jardim Ipiranga, Bairro do Jardim Carvalho, com a área total de 54.252,19
metros quadrados, de Propriedade de AMBIENTAL INCORPORAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, constituído por 176 lotes, com 8.348,04m²
de Área de Preservação Permanente, com 6.286,25m² de área de lazer/verde,
com 5.761,08m² destinado para o sistema viário, com 2.880,55m² destinados
para calçadas, 30.976,27m² destinado para os lotes, perfazendo a área total de
54.252,19m². (NR)
Art.2º.
Os lotes residenciais obedecerão aos parâmetros de Zoneamento conforme estabelecido pela Lei Municipal de Uso do Solo em vigência, fica o condomínio
residencial ora aprovado enquadrado como ZR-2. (NR)
Art.3º.
A proprietária deverá remeter ao Serviço de Registro de Imóveis competente, o
projeto, memoriais e demais documentos aprovados, necessário ao registro do
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANAAN”. (NR)
Art.4º.
...
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O N° 2 0. 7 7 0, de 31/08/2022

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

C.H.D.
06

Art. 2º.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

DECRETA

Nº 2 0. 7 6 6, de 30/08/2022
Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Assistente
Social, do Quadro de Pessoal da Fundação de
Assistência Social de Ponta Grossa para o Quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
conforme especifica.

PROFESSOR 20 HORAS – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

...

7

Altera o Decreto nº 19.900/2022, que compõe o
Conselho Municipal de Patrimônio Cultural COMPAC, Gestão 2022/2024, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal n° 8.431/2005, e tendo em
vista o contido no protocolado no SEI nº. 56097/2022,

DECRETA
Art. 1º.

O artigo 1º do Decreto nº 19.900, de 01 de fevereiro de 2022, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 1°
...
I.

...
Representantes do Poder Executivo:

...
g)

Secretaria Municipal da Fazenda: (NR)
Titular:
Eliane Terezinha de Oliveira
Suplente: Eduardo Issa Ferreira

...”

Art. 2°

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de agosto de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

8
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D E C R E T O Nº 2 0. 7 7 2, de 31/08/2022
Transfere empregos públicos do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o
Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de
Saúde de Ponta Grossa, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica
do Município, de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989, com alterações da Lei n.
14.159/2021; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013, e na Lei Municipal nº 13.345/2018, e tendo
em vista o contido no protocolado SEI nº 19975/2022,

Art. 1º.

Art. 2º.

I.
II.
III.

Transfere emprego público do Quadro de Pessoal da
Fundação de Saúde para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica.

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal de Nível Superior

DECRETA

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Fonoaudiólogo

6

16

04/03/2022

Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

8
8

Matrícula
29861
29864
29866

Art. 1º.

Fica transferido, a partir de 01 de fevereiro de 2022, do Quadro de Pessoal da
Fundação Municipal de Saúde para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Auxiliar de Manutenção Predial II, da
seguinte forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático

A partir de

14
14

N. de
vagas
01

07/03/2022
08/03/2022

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
Leticia Alves de Souza
Rejane Angeliana da Costa
Fabio Cesar Marcondes Ribas

Art. 3º.

Emprego
Fonoaudiólogo
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

A partir de:
04/03/2022
07/03/2022
08/03/2022

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nº 2 0. 7 7 5, de 1º/09/2022
Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Telefonista,
do Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social de
Ponta Grossa para o Quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal 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, com alterações pelas Leis ns. 14.159/2021
e 14.282/2022; Lei nº 13.010/2017, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n°
35535/2022,

DECRETA

Fica transferido, a partir de 1º de setembro de 2022, do Quadro de Pessoal
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Telefonista, da seguinte
forma:

Art. 2º.

Art. 3º.

D E C R E T O Nº 2 0. 7 8 1, de 02/09/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município c/c a Lei n. 14.159/2021, tendo em vista o Decreto 20.151/2022, e o contido no protocolado
SEI 71.553/2022,

RESOLVE

Art.1º. O Decreto nº. 20.062/2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º-A. Lotar, a partir de 1º de setembro de 2022, FERNANDO RODRIGO ROCHA, titular do emprego de provimento em comissão de ASSESSOR DE GABINETE, CC
16, código CC 16/50, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento.”
(AC)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
Denominação
Telefonista

P O R TA R I A S
C.H.D.
06

Nível
8

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a partir
de 1º setembro de 2022, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, a Servidora Josiane Aparecida do Rozario Tramontin, matrícula nº
21.405, ocupante do emprego público de Telefonista, com lotação na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de setembro 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. 7 7 7, de 01/09/2022

Nomeia a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações – JARI, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM, tendo em vista
a Lei Municipal n. 7.388/2003, o art. 285 da Lei Federal n. 9.503/1997, a Resolução do CONTRAN
nº. 357/2010, bem como a solicitação contida no protocolo SEI nº. 56877/2022,

DECRETA

Nível
8

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido, a
partir de 01 de fevereiro de 2022, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, a
servidora Andriele Araújo Guimarães, matrícula nº 28.151, ocupante do emprego
público de Auxiliar de Manutenção Predial II.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

N. de
vagas
01

C.H.D.
08

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de agosto de 2022.

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

DECRETO

Denominação
Auxiliar de Manutenção Predial II

Art. 2º.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de agosto de 2022.

Art. 1º.

Nº 2 0. 7 5 4, de 26/08/2022

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 com alterações dadas pelas Leis ns.
14.159/2022 e 14.282/2022, Lei nº 13.345/2018, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI n° 67.383/2021,

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal Técnico de Nível Médio
Denominação
C.H.D.
Nível

N. de
vagas
01
01

DECRETO

DECRETA

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:

N. de
vagas
01

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

Art.1º. Fica nomeada, no período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2024, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do Município de Ponta Grossa, composta da
seguinte forma:
I.
Marcio Henrique Martins de Rezende
Presidente.
II. Flamarion de Carvalho
Representante de Entidade da Sociedade Civil ligada a área de trânsito
III. Anderson Machado
Representante da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública

P O R T A R I A Nº 2 2. 0 5 3 / 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 Decreto n. 20.123/2022, e o contido no protocolado
SEI 34563/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 25/08/2022,

RESOLVE
Art. 1º. Fica autorizado o pagamento de gratificação de função em favor de empregado
público municipal efetivo, no período de 22/04/2022 a 10/07/2022, conforme segue:

Símbolo
FG
09

Denominação
Chefe de Divisão

Código

Empregado Designado Mat.

FG09/32

Fabio David Gehrke

29989

Parágrafo único - A função gratificada código FG 09/32, era anteriormente vinculado a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública,
com a denominação de Divisão de Controle Processual.
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 de que trata o caput do artigo anterior responder pela Divisão
de Fiscalização, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, da
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública.
Art. 3º. 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 29/08/2022, às 18:44,
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 29/08/2022,
às 20:15, 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
2425939 e o código CRC B8867B19.
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1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 143/2022 cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARCELADO DE
FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E
INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sofre as
seguintes alterações:

Abertura: 22/09/2022
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L I C I TA Ç Õ E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 218/2022

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 21 de setembro de
2022, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com sede a Rua Franco Grilo, 628 Oficinas, no
portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de manutenção para os veículos pesados da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Valor Máximo: R$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais). Mais informações, bem como a
integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos na SMSP, horário das 08h00min as 12h00min,
ou pelo telefone (42) 3220 1018, ramal 2132 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, , 05 de setembro de 2022
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MARQUES
Secretario Municipal de Serviços Públicos

Horário: 13:00

Onde se lê:
1.1

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO:

A disputa do certame será pela menor taxa de administração, com lance mínimo
inicial de 1,8%.
● Será contratada a empresa que ofertar o menor percentual de taxa de administração;
● O pagamento será efetuado sobre o valor do consumo dos combustíveis no mês, mais
o valor da taxa de administração;
● O valor dos combustíveis será calculado sobre o preço médio ao consumidor, para o
município de Ponta Grossa, constante na tabela da ANP, vigente no último dia do mês de
referência para pagamento;
● O percentual referente à tarifa de administração deverá ser aplicado sobre o valor total
de gastos com abastecimento de veículos, já considerados e inclusos os tributos, tarifas,
materiais, cartões magnéticos e todas as despesas decorrentes da execução do objeto,
não podendo, contudo, ser MAIOR que o estimado de 1,8 % (um vírgula oito por cento).

6 - Local de entrega/fornecimento:

A contratada para o fornecimento do objeto disporá de estabelecimentos apropriados no
perímetro urbano do Município de Ponta Grossa-PR, e em todo território nacional,
devidamente credenciados para fornecimento do combustível e deverá abastecer tanto
veículos de passeio, como caminhões e maquinários pesados (tratores, patrolas, pácarregadeiras, caminhões, etc…).
Parágrafo único - A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 8 (oito) postos de
abastecimento credenciados dentro do perímetro urbano da cidade de Ponta Grossa/PR.

15 - Forma Pagamento:

O pagamento será efetuado no 10º dia útil do mês subsequente ao fornecimento, com
base na quantidade de combustível efetivamente fornecido e correspondente ao valor
litro, que deverá coincidir com a somatória da litragem e valor das guias de requisições, o
qual será conferido pelo setor administrativo da Secretaria requisitante, mediante
requerimento protocolado pela contratada

Leia-se
1.1

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO:

A disputa do certame será pela menor taxa de administração, com lance mínimo
inicial de 1,8%.
●
Será contratada a empresa que ofertar o menor percentual de taxa de
administração;
●
O pagamento será efetuado sobre o valor do montante total do consumo de cada
combustível no mês, mais o valor da taxa de administração; O valor dos combustíveis
será calculado sobre o preço de venda ao consumidor, para o município de Ponta Grossa,
constante na tabela diária de cada credenciado;
●
O percentual referente à tarifa de administração deverá ser aplicado sobre o valor
total de gastos com abastecimento de veículos, já considerados e inclusos os tributos,
tarifas, materiais, cartões magnéticos e todas as despesas decorrentes da execução do
objeto, não podendo, contudo, ser MAIOR que o estimado de 1,8 % (um vírgula oito por
cento);
●
Durante a disputa, haverá a possibilidade de oferta de taxa zerada ou negativa de
administração, considerando a jurisprudência vigente no Tribunal de Contas da União TCU (vide Acórdãos 637/2018 e 1.556/2014, da 2ª Câmara, Acórdão 2.004/2018, da 1ª
Câmara, e Acórdão 1.034/2012, do Plenário).

6 - Local de entrega/fornecimento:

A contratada para o fornecimento do objeto disporá de estabelecimentos apropriados no
perímetro urbano do Município de Ponta Grossa-PR, devidamente credenciados para
fornecimento do combustível e deverá abastecer tanto veículos de passeio, como
caminhões e maquinários pesados (tratores, patrolas, pá-carregadeiras, caminhões,
etc…).
Parágrafo único - A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 8 (oito) postos de
abastecimento credenciados dentro do perímetro urbano da cidade de Ponta Grossa/PR

9. Obrigações da Contratada

37. Cumpre-se destacar que embora seja considerado o preço de venda ao consumidor, o
credenciado deve ter como índice norteador a taxa da ANP, para evitar um
desnivelamento. Logo, a CONTRATADA deverá disponibilizar, em sua plataforma de
gerenciamento, os preços de venda de cada combustível de seus credenciados,
atualizados diariamente, para que seja possibilitado ao fiscal de contrato optar pela
proposta mais vantajosa da frota.

15 - Forma Pagamento:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão de nota fiscal emitida
pela CONTRATADA, mediante requerimento protocolado pela mesma, com base na
quantidade de combustível efetivamente fornecida e correspondente ao valor litro, que
deverá coincidir com a somatória da litragem e valor das guias de requisições, o qual será
conferido pelo setor administrativo CONTRATANTE.
O requerimento poderá ser protocolado on-line através do site
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/protocolo/consultaProcesso.
Em caso de atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE o valor da Nota Fiscal
será corrigido 1% ao mês, mais correção monetária, sendo o pagamento realizado
mediante empenho próprio

18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Retirado do edital
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário
das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 ramal 1006 ou no site
www.pontagrossa.pr.gov.br.
Ponta Grossa, 05 de setembro de 2022.

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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EDIÇÃO Nº 3.427 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº217/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 23 DE SETEMBRO DE 2022, através
da Aquisição de cal virgem, para atender a demanda do Departamento Funerário e Departamento de
Parques e Praças, na forma de Pregão Eletrônico, conforme descritivo do item 03(projeto basico). Valor
Máximo R$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais). Dotação orçamentária:
19.006.18.542.0093.2.190.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO. Mais informações, bem como
a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário
das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda
através
do
link
www.pontagrossa.pr.gov.br
PORTAL
DA
TRANSPARENCIA
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.
Ponta Grossa,05 de setembro de 2022.
ANDRÉ LUIS PITELA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

.

Av. Visconde
Taunay,alimentos
950 Tel.: (042)e3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
vigente de para

específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN
13 (código de barras).
5

1
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FRANGO A PASSARINHO -

LAR

Aquisição de 4.000 kg de

KG

KG

4000

10,32

41.280,00

KG

1000

9,10

9.100,00

frango a passarinho: cortes
de frango, congelados e sem
tempero. Peso composto por

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

no máximo 6% de água e 1%

Estado do PARANA

de

Exercício: 2022
RATI F I CAÇÃO
DATA: 29/08/2022

DE

INEXIGIBILIDADE D E

PROTOCOLO: 69458 / 2022

LI CI TAÇÃO

Nº

limosidade

PROCESSO: 433

ou contaminantes. Registro

do produto; sem sujidades
no SIP ou SIF. Embalagem
primária: pacotes plásticos

Insc. Estadual:

flexíveis,

CEP: 84.025-135

atóxicos,

resistentes e transparentes.

Telefone:

Peso variável, não superior a

OBJETO

1,2

Contratação de empresa organizadora e realizadora do evento Natal Encantado no Jockey Clube que será realizado no período de
29 de Novembro a 30 de Dezembro de 2022

kg.

Embalagem

secundária:

JUSTIFICATIVA

caixas

de

papelão. Validade mínima de

artigo 25, caput da Lei n. 8.666/93

01 ano

DESPESA

após

a data

fabricação.

Programática

Fonte Descrição

1100523695025921333390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item Descrição
100161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

de

Demais

parâmetros de produção de

ITEM(S)
1

viscosidade;

CONTRATADO(A)

Bairro: UVARANAS Cidade: PONTA GROSSA - PR

1

e

cheiro e sabor característicos

Endereço: PEREIRA PASSOS, 300

Orde

cor
sem

CONTRATANTE

Fornecedor: JOCKEY ARENA EVENTOS LTDA

Lot

congelado.

próprio,

característica,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CNPJ: 19.777.839/0001-69

sangue

Aspecto

93 / 2022

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.00

125.000,00

125.000,00

Total:

acordo

com

a

vigente

para

alimentos

legislação
e

específica para o produto.

125.000,00

Padrão de codificação: EAN

EMBASAMENTO LEGAL

13 (código de barras).

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

7

MOELA

1

FRANGO

LAR

CONGELADA - Aquisição de

DE

KG

1.000 kg de moela de frango
congelada. Miúdos de frango

PAULO ROBERTO BAPTISTA STACHOWIAK
Secretário Municipal de Turismo

congelados. Aspecto próprio,

.
______________________________________________________________________________

cor

Av. Visconde de Taunay, 950 Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR

característica,

limosidade

e

sem

viscosidade;

RESULTADO PREGÃO N.178/2022

Página 2

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão nº 178/2022 – Processo nº 363/2022 – para Aquisição de

.

gêneros alimentícios (CARNE DE FRANGO) para comercialização nas unidades do Programa

Av. Visconde
Taunay,
950 Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
cheiro ede
sabor
característicos

Mercado da Família realizado em 26/08/2022, nada havendo irregular, segue o resultado do

do produto; sem sujidades

procedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):

ou contaminantes. Registro
no SIP ou SIF. Embalagem

FORNECEDOR: COPAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 82.900.713/0001-76

primária:

Valor Total do Fornecedor: R$ 94.180,00 (noventa e quatro mil, cento e oitenta reais).
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

www.elotech.com.br

2

1

COXINHA

-

LAR

Aquisição de 3.000 kg de

DA

ASA

KG

KG

3000

pacote

plástico

flexível, atóxico, resistente e

Valor

Valor

Unit.

Total

(R$)

(R$)

11,22

33.660,00

transparente. Peso variável,
não

Pág. 1/1

superior

a

Embalagem

1,2

kg.

secundária:

caixas de papelão. Validade
mínima de 1 ano após a data

coxinha da asa: cortes de

de

frango, congelados e sem

parâmetros de produção de

tempero. Peso composto por
no máximo 6% de água e 1%
de

sangue

Aspecto

próprio,

limosidade

e

acordo

com

a

vigente

para

alimentos

legislação
e

Padrão de codificação: EAN

cor

13 (código de barras).

sem

8

viscosidade;

cheiro e sabor característicos

1

Sobrecoxa

frango,

LAR

congelada - Aquisição de

KG

1.000

do produto; sem sujidades

kg

de
de

e

no SIP ou SIF. Embalagem

sobrecoxa:

sem

tempero.

Peso

cor

característica,

sem

Peso variável, não superior a

limosidade

1,2

cheiro e sabor característicos

Embalagem

e

viscosidade;

de

do produto; sem sujidades

papelão. Validade mínima de

ou contaminantes. Registro

01 ano

de

no SIP ou SIF. Embalagem

Demais

primária: pacotes plásticos

após

a data

fabricação.

flexíveis,

parâmetros de produção de
acordo

com

a

10.140,00

congelado. Aspecto próprio,

resistentes e transparentes.

caixas

10,14

de água e 1% de sangue

atóxicos,

kg.

1000

composto por no máximo 6%

primária: pacotes plásticos

secundária:

KG

cortes de frango, congelados

ou contaminantes. Registro

flexíveis,

Demais

específica para o produto.

congelado.

característica,

fabricação.

atóxicos,

resistentes e transparentes.

legislação

Peso variável, não superior a
1,2
Página 1

kg.

secundária:

Embalagem
caixas

de

papelão. Validade mínima de
01 ano

após

a data

de

Página 3
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.

.

Av. Visconde
de Taunay, 950 Tel.:
(042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
fabricação.
Demais

Av. Visconde
950 Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
frango de Taunay,
a
passarinho

parâmetros de produção de

(temperado) IQF–: cortes

acordo

com

a

de frango, congelados e

vigente

para

alimentos

legislação
e

com

tempero.

composto por no máximo

Padrão de codificação: EAN

6% de água e 1% de

13 (código de barras).

sangue

congelado.

1

COXA

1

Marca

SOBRECOXA-

MISTER

Aquisição de 4.000 kg de

E

FRANGO

coxa e sobrecoxa: cortes

SIF 1860

Unidade

KG

Quant.

4000

Valor

Valor

cheiro

Unit.

Total

característicos

(R$)

(R$)

produto; sem sujidades

9,12

36.480,00

tempero.

Peso

e

plásticos

flexíveis,

atóxicos,

resistentes

de

kg.

Demais

acordo

com

e

a

específica

codificação:

EAN

13

(código de barras).
9

Peso

caixas

de

para o produto. Padrão de

1

Embalagem

secundária:

caixas

alimentos

variável, não superior a
1,2

Embalagem

legislação vigente para

e

transparentes.

kg.

parâmetros de produção

contaminantes.

pacotes

e
Peso

fabricação.

Registro no SIP ou SIF.
primária:

atóxicos,

de 01 ano após a data de

do

Embalagem

flexíveis,

papelão. Validade mínima

produto; sem sujidades
ou

plásticos

secundária:

sabor

característicos

primária:

pacotes

1,2

sem

limosidade e viscosidade;
cheiro

Embalagem

variável, não superior a

cor

característica,

contaminantes.

transparentes.

congelado.
próprio,

do

resistentes

6% de água e 1% de
Aspecto

sabor

Registro no SIP ou SIF.

composto por no máximo
sangue

e

ou

de frango, congelados e
sem

cor
sem

limosidade e viscosidade;

Valor Total do Fornecedor: R$ 156.050,00 (cento e cinquenta e seis mil e cinquenta reais).
Descrição

próprio,

característica,

FORNECEDOR: MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI - CNPJ: 73.525.909/0001-37
Ordem

Peso

específica para o produto.

Aspecto

Lote

COXA E SOBRECOXA -

MISTER

Aquisição de 5.000 kg de

FRANGO

coxa e sobrecoxa com

SIF 1860

KG

5000

7,78

congelados

e

sem

tempero. Peso composto

de 01 ano após a data de

por no máximo 6% de

Página 6

Página 4

.

.

Av. Visconde
de Taunay, 950
Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
fabricação.
Demais

Av. Visconde
Taunay,
Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
água ede 1%
de950sangue

parâmetros de produção
acordo

com

congelado.

a

e

cheiro

13

1

FILEZINHO DE PEITO DE

MISTER

FRANGO - Aquisição de

FRANGO

3.000

SIF 1860

kg

de

filezinho

.

KG

3000

16,92

50.760,00

ou

cor

característica,

Embalagem

primária:

pacotes

plásticos

flexíveis,

atóxicos,
e

transparentes.

Peso

limosidade e viscosidade;

variável, não superior a

cheiro

1,2

e

sabor
do

kg.

Embalagem

secundária:

caixas

de

produto; sem sujidades

papelão. Validade mínima

ou

de 01 ano após a data de

contaminantes.

Registro no SIP ou SIF.

fabricação.

Embalagem

parâmetros de produção

primária:

Demais

pacote plástico flexível,

de

atóxico,

legislação vigente para

resistente

transparente.

e

acordo

alimentos

Peso

e

com

a

específica

variável, não superior a

para o produto. Padrão de

1,2

codificação:

kg.

Embalagem

secundária:

caixas

10

de 1 ano após a data de
fabricação.
acordo

com

e

DE

CANÇÃO

FRANGO - Aquisição de

DA

ASA

SIF 4166

KG

1000

17,89

17.890,00

de

frango,
e

sem

tempero. Peso composto
por no máximo 6% de

específica
EAN

MEIO

congelados

água e 1% de sangue

para o produto. Padrão de
codificação:

1

cortes

a

legislação vigente para
alimentos

13

1.000 kg de Meio da asa:

Demais

parâmetros de produção
de

EAN

(código de barras).

de

papelão. Validade mínima

congelado.

13

próprio,

(código de barras).
1

contaminantes.

resistentes

sem

característicos

6

do

Registro no SIP ou SIF.

Aspecto

próprio,

sabor

produto; sem sujidades

congelado de frango, tipo
sassami

e

característicos

(código de barras).
3

sem

limosidade e viscosidade;

para o produto. Padrão de
EAN

cor

característica,

específica

codificação:

Aspecto

próprio,

legislação vigente para
alimentos

38.900,00

dorso: cortes de frango,

de

papelão. Validade mínima

de

11

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

FRANGO A PASSARINHO

LAR SIF

- Aquisição de 1.000 kg de

4444

KG

1000

12,02

12.020,00

Página 5

característica,

Aspecto
cor
sem

limosidade e viscosidade;

Página 7

FORNECEDOR: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP - CNPJ: 04.493.879/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 14.000,00 (quatorze mil reais).

12

LOTE 1

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.427 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Valor Total do Lote: 14.000,00 (quatorze mil reais).
Item

Descrição

1

.

Av. Visconde
Tel.: (042) 3220-1000 ramal 1003 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR
cheiro de Taunay,
e 950 sabor

característicos

Marca

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

própria

PRESTAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,

próprio

Unidade
SVÇ

Quant.
1

Valor

Valor

Unit.

Total

R$

R$

14.000,00

14.000,00

SONORIAÇÃO E DECORAÇÃO PARA

do

CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS

produto; sem sujidades

ESTUDANTIS DA ESCOLAS MUNICIPAIS

ou

- XXXVI JEM

contaminantes.

Registro no SIP ou SIF.
Embalagem

primária:

pacotes

plásticos

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

flexíveis,

atóxicos,

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

resistentes

e

transparentes.

Peso

variável, não superior a
1,2

kg.

C O N T R ATO S

Embalagem

secundária:

caixas

de

papelão. Validade mínima

CONTRATO Nº 322/2022

de 01 ano após a data de
fabricação.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LOCAESTANDES - LOCAÇÃO DE STANDS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de organização e instalação de stands, locação de cadeiras, mobiliários e estruturas, incluindo montagem e desmontagem, para a realização do “IX CONGRESSO
DE EDUCAÇÃO, que abordará a temática: Educação com Equidade, compromisso com o direito
de aprender”.
VALOR: R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 098/2022.
______________________________________________________________________________

Demais

parâmetros de produção
de

acordo

com

a

legislação vigente para
alimentos

e

específica

para o produto. Padrão de
codificação:

EAN

13

(código de barras).

CONTRATO Nº 316/2022

LOTES MAL SUCEDIDOS: 4
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 250.230,00 (duzentos e cinquenta mil,
duzentos e trinta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG – FONE
(42)3220-1000 RAMAL 1003 - PREGOEIRA: Claudete Quadros

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022
T E R M O

D E

DATA: 05/09/2022

CONTRATO Nº 317/2022

C O L A B O R A Ç Ã O
– INEXIGIBILIDADE
N º
97 / 2022

PROTOCOLO: 34232 / 2020

DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO: 450

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 80.242.258/0001-33

Insc. Estadual:

Página 8

Endereço: DR JOAQUIM DE PAULA XAVIER, 380
Bairro: JARDIM AMERICA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEGAPROD LTDA – ME
OBJETO: organização e instalação de equipamentos de som e iluminação, locação de cadeiras,
mesas e estruturas: tendas e stands, incluindo montagem e desmontagem, para a realização IX
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, que abordará a temática: “EDUCAÇÃO COM EQUIDADE, COMPROMISSO COM O DIREITO DE APRENDER”.
VALOR: R$ 90.400,00 (noventa mil e quatrocentos reais).
PRAZO: 30 (trinta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 175/2022.
______________________________________________________________________________

Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP: 84.050-320

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME
OBJETO: organização e instalação de equipamentos de som e iluminação, locação de cadeiras,
mesas e estruturas: tendas e stands, incluindo montagem e desmontagem, para a realização IX
CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, que abordará a temática: “EDUCAÇÃO COM EQUIDADE, COMPROMISSO COM O DIREITO DE APRENDER”.
VALOR: R$ 173.950,00 (cento e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais).
PRAZO: 30 (trinta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 175/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 321/2022

Telefone:

OBJETO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente encaminhou o expediente, requerendo análise jurídica, quanto a
possibilidade de realização de INEXIGIBILIDADE de Chamamento Público para elaboração da Termo de Colaboração com o
IEDC/Escola de Guardas Mirins Tenente Antônio João, nos termos do artigo 35, VI da Lei 13.019/2014

JUSTIFICATIVA
COM FULCRO NO ARTIGO 31, CAPUT, da Lei Federal 13.019/2014.

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

2000308243004560033150430000

880

SUBVENÇÕES SOCIAIS

2000308243004560033350430000

880

SUBVENÇÕES SOCIAIS

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item

Descrição

108393

TERMO DE COLABORAÇÃO - Chamamento Público
para elaboração da Termo de Colaboração com o
IEDC/Escola de Guardas Mirins Tenente Antônio João,
nos termos do artigo 35, VI da Lei 13.019/2014

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1

33.437,21

33.437,21

33,437.21

Total:
EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico n.1574/2022.
ARTIGO 31, CAPUT, da Lei Federal 13.019/2014.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP
OBJETO: serviços de locação e operação de equipamentos de sonorização/iluminação, para utilização durante o Evento Setembro em Dança 2022, para a Secretaria Municipal de Cultura – SMC.
VALOR: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 188/2022.
______________________________________________________________________________

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MATHEUS ALVES COELHO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a Cláusula Primeira do instrumento originário, que passa
a ter a seguinte redação:
“1.1. Registro de preços para eventual aquisição de divisórias, para atender às necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, nas quantidades e de acordo com as especificações técnicas previstas nos Anexos I do edital, em até 12 (doze) meses, de acordo com
as requisições expedidas pelos órgãos da Administração Direta do Município de Ponta Grossa.”
CLÁUSULA SEGUNDA:Em virtude do aumento quantitativo, fica acrescido em 25% (vinte e cinco
por cento) a quantidade referente ao item 01, Lote 01, constante no anexo I, do instrumento originário, conforme tabela abaixo:
Lote Item

Quant.

Unidade

75

M²

TATYANA DENISE BELO

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 191/2022
Pregão nº 191/2022 – Processo nº 383/2022 – para Contratação de empresa para prestar
serviços de iluminação, sonoriação e decoração para cerimônia de abertura dos Jogos
Estudantis da Escolas Municipais - XXXVI JEM, realizado em 31/08/2022.
FORNECEDOR: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP - CNPJ: 04.493.879/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 14.000,00 (quatorze mil reais).
LOTE 1

Pág. 1/1

www.elotech.com.br

1

Descrição

Marca

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

própria

PRESTAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,

próprio

SONORIAÇÃO E DECORAÇÃO PARA
CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS
ESTUDANTIS DA ESCOLAS MUNICIPAIS

1

Totalizando o valor do aditivo em R$ 8.925,00 (oito mil novecentos e vinte e cinco reais).

Valor Total do Lote: 14.000,00 (quatorze mil reais).
Item

1

Descrição
Marca/Espec. Valor Unit. R$
DIVISÓRIAS – TIPO NAVAL, INSTALADAS, COMPOSTAS POR:
PAINÉIS COM PERFIL NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO,
PORTAS COMPLETAS, VIDROS
INSTALADOS,
PEÇAS
PARA
FIXAÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, ADAPTAÇÕES EM
EUCATEX.
VÁRIOS TIPOS DE MODULAÇÃO
DIVISÓRIA
FORMA E X, L OU T, COM PASSATIPO NAVAL
R$ 119,0000
GEM DE FIAÇÃO. GARANTIA MÍ- DEVIDAMENTE
NIMA DE 1 ANO, COM INSTALAINSTALADA.
ÇÃO NOS PRÉDIOS, ESCOLAS
E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO (INCLUINDO RURAL).
AS MEDIDAS E ALTURAS SERÃO
VARIÁVEIS, CONFORME NECESSIDADE DE CADA LOCAL.

Unidade
SVÇ

Quant.
1

Valor

Valor

Unit.

Total

R$

R$

14.000,00

14.000,00

sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15
dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e
cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.
Procuradoria Geral do Município, em 05 de Setembro de 2022.

EDIÇÃO Nº 3.427 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS		
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, até 31/12/2023.
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020

COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, até 31/12/2023.
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS		
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, até 31/12/2023.
______________________________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2020

COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula
sexta do instrumento originário, até 31/12/2023.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 327/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL
– APPA
OBJETO: Prestação de serviços de elaboração de projeto de restauro da Estação Paraná.
VALOR: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
PRAZO: 304 (trezentos e quatro) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de licitação nº 096/2022.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 005/2022

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV
OBJETO: Disciplinar o repasse de parcela única de recursos financeiros, para despesas referente
a manutenção da instituição, conforme detalhado no Plano de Aplicação nº 3163/1.
VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
INEXIGIBILIDADE de licitação nº 089/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 325/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA – EPP
OBJETO: a organização de eventos, fornecimento de estruturas e serviços necessários para os
desfiles civicos dos dias 07 de setembro - dia da Independência do Brasil e 15 de Setembro - aniversario da cidade de Ponta Grossa
VALOR: R$ 179.800,00 (cento e setenta e nove mil e oitocentos reais)
PRAZO: 07 a 15 de setembro de 2022
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 174/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 326/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME
OBJETO: organização de eventos, fornecimento de estruturas e serviços necessários para os
desfiles civicos dos dias 07 de setembro - dia da Independência do Brasil e 15 de Setembro - aniversario da cidade de Ponta Grossa
VALOR: R$ 46.150,00 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta reais)
PRAZO: 07 a 15 de setembro de 2022
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 174/2022

SMMA

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E
SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE REGULAMENTAÇÃO-LOR

O Clube Ponta Lagoa, inscrito no CNPJ: 03.433.990/0001-40, torna público que está solicitando
junto à SMMA a Licença de Operação de Regulamentação para a atividade de clube social, esportivo e similares, localizado à Av. Presidente Kennedy, s/n, bairro Vendrami- Cará-Cará, Ponta
Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A incorporadora R2BF ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, inscrita no CNPJ:
47.121.360/0001-05, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para realizar a construção de um condomínio residencial
localizado na R. Frederico Constant Degraf, S/N.

DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

ATOS
DOFAVORETTO
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
SAULO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. do
Contribuinte

Nome

Protocolo

84251

BRUNO ALBERTI

SEI62860/2022

460390

CLAUDIO WELINTON PASTUCHENKO

SEI62860/2022

64573

VALDINEI SAMPAIO DE OLIVEIRA

SEI62860/2022

______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO 021/2022
Dispõe sobre a CONVOCAÇÃO para XI Conferência Municipal dos Direito da Criança e do
Adolescente

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e Lei Municipal 12.119/2015, com alterações dadas pela Lei
Municipal n° 13.047/2019 e nº 14047/2021 vem convocar a Sociedade Civil
Organizada, órgãos governamentais, as crianças, os adolescentes e a população em
geral para IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser
realizada nos dias 07 e 08 de novembro de 2022, no Auditório do Conservatório
Musical Maestro Paulino - Centro de Música, sito à Rua: Frederico Wagner, 150,
Olarias, nesta cidade.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
através da Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais resolve regulamentar a dinâmica dos
trabalhos e o processo de inscrição dos delegados e demais participantes da IX
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovado por
maioria absoluta, em reunião extraordinária do dia 01 de setembro de 2022, conforme
segue:
REGULAMENTO
Capítulo I
Dos Objetivos e Temário
Art. 1º - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um
espaço de mobilização social em âmbito municipal, instância deliberativa e paritária,
entre governo e sociedade civil. Reunir-se-á conforme dispuser Regimento Interno,
tendo como objetivo geral “Promover ampla mobilização social na esfera municipal,
para reflexão e avaliação dos reflexos da pandemia do Covid-19 na vida das crianças,
adolescentes e de suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas
públicas que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia” e
como objetivos específicos:
I Identificar os desafios a serem enfrentados durante e após a pandemia de Covid-19;
II Definir ações para garantir o pleno acesso de crianças e adolescentes às políticas
sociais durante e após a pandemia, considerando as especificidades/diversidades;
III Refletir sobre as dificuldades vivenciadas pela rede de promoção, proteção e
defesa dos direitos para o enfrentamento das violações de direitos humanos de
crianças e adolescentes no contexto pandêmico;
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IV Formular propostas de enfrentamento às consequências das violências contra
crianças e adolescentes agravadas pela pandemia de Covid-19;
V Promover/garantir a participação de crianças e adolescentes no processo de
discussão sobre os reflexos da pandemia de Covid-19 em suas vidas, bem como na
definição de medidas para enfrentamento das vulnerabilidades identificadas;
VI Refletir sobre a necessidade de ampliação dos orçamentos destinados às ações,
programas e políticas de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos das
crianças e dos adolescentes, considerando os reflexos da pandemia de Covid-19;
VII Aprofundar a discussão sobre o papel dos conselhos de direitos na deliberação e
controle social das ações e políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós- pandemia.
Art. 2º - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá
como temática geral: “A SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: VIOLAÇÕES E
VULNERABILIDADES, AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARAÇÃO E GARANTIA
DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE NO
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/ PR” com os seguintes eixos temáticos:
Eixo Temático 1 - Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no contexto pandêmico e pós pandemia
Eixo Temático 2 - Enfrentamento das violações e vulnerabilidades
resultantes da pandemia da Covid 19;
Eixo Temático 3 - Ampliação e consolidação da participação de crianças e
adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas
de promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e póspandemia;
Eixo Temático 4 - Participação da sociedade na deliberação, execução,
gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e
defesa dos direitos de crianças e adolescentes considerando o cenário
pandêmico;
Eixo Temático 5 - Garantia de recursos para as políticas públicas voltadas
para as crianças e adolescentes durante e pós-pandemia da Covid-19.

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Capítulo II

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus
sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15
dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e
cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal.

Da Realização

Procuradoria Geral do Município, em 05 de Setembro de 2022.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. do
Contribuinte

Nome

Protocolo

84251

BRUNO ALBERTI

SEI62860/2022

460390

CLAUDIO WELINTON PASTUCHENKO

SEI62860/2022
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Art. 3º - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada em etapas distintas, a saber:
- A primeira etapa:
Realização de Pré-Conferências com crianças e adolescentes tendo como
objetivo estimular a participação do segmento na Conferência M u n i c i p a l . S erão
realizadas c o m a l u n o s r e p r e s e n t a n t e s d e e s c o l a s , usuários dos
serviços da rede socioassistencial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

14

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
Vínculos, crianças e adolescentes institucionalizadas em medida de proteção e/ou em
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e fechado.
A Comissão Organizadora será responsável pela realização das Pré-Conferências,
com o apoio dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
- A segunda etapa:
Realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
•

07/11/2022- , das 19h às 21h, com a Abertura da IX Conferência, leitura e
aprovação do Regimento Interno, apresentação cultural;

•

08/11/2022 – das 08h30 às 11h30: credenciamento, palestra sobre o
temário, mesa redonda com atores das políticas públicas e a atuação em
meio a pandemia (saúde, assistência social, educação), debate;
13h às 17h – trabalhos em grupos por eixos, leitura e aprovação das
propostas, eleição e referendo dos delegados para a Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Capítulo III
Dos Participantes
Art. 4º - Poderão participar da I X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
doAdolescente as pessoas inscritas na condição de:
I Delegados natos;
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Capítulo IV
Da Estrutura e Organização
Art. 9º - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
presidida pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e os trabalhos estarão sob responsabilidade da Comissão Organizadora.

Capítulo V
Das Despesas
Art. 10 - As despesas com a realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente serão viabilizadas pela Secretaria Municipal da Família e
Desenvolvimento Social, com a colaboração de outras Políticas Setoriais.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 11 - Será fornecido certificado aos participantes da IX Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e
referendados pela plenária do CMDCA.
Que essa Resolução seja publicada em Diário Oficial do Município;
Que essa Resolução entre em vigor após sua publicação.

II Delegados;
III Observadores.
§ 1º - As pessoas inscritas como delegados, que tratam os incisos I e II deste artigo
participarão dessa Conferência com direito a voz e voto. Os participantes
Observadores terão apenas direito a voz.
§ 2º - Serão delegados natos os componentes titulares e suplentes do Conselho
Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente.

Sala de Reuniões, 01 de setembro de 2022.
Publique-se

§ 3º - Como delegados e observadores, poderão se inscrever membros da Sociedade
Civil e do Governo, interessados em discutir as Políticas da Criança e do Adolescente.

Presidente do CMDCA

Seção I
Dos Delegados
Art. 5º - Participarão da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente na condição de delegados titulares representantes indicados pelo
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poder público, representantes de entidades da sociedade civil organizada e
representantes dos adolescentes.
§ 1º As vagas para delegados representantes da Sociedade Civil ficam limitadas em até
50vagas no total, sendo divididas entre: representantes adolescentes, representantes da
rede de atendimento, representantes de movimentos sociais na área da criança e do
adolescente, sistema de justiça e conselho tutelar.
§ 2º Os delegados representantes do governo serão indicados pelos Secretários
Municipais, mediante ofício até 10 dias antes da conferência enviado à Comissão
Organizadora da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Serão disponibilizadas 20 vagas no total.
§ 3 º Serão disponibilizadas 10 vagas para observadores.

Seção II
Das Inscrições
Art. 6º - O prazo para inscrição dos delegados junto à Comissão Organizadora, será
até 28/10/2022, através de Formulário on-line.
§ 1º As inscrições da sociedade civil serão homologadas conforme segmento de
representação e data de inscrição.
§ 2º As inscrições dos observadores serão homologadas conforme ordem de inscrição
no evento.
§ 3º Caso hajam vagas remanescentes de delegados, a Comissão Organizadora irá
reprogramar a distribuição das mesmas.
§ 4º As inscrições de delegados serão homologadas e publicadas na página oficial do
CMDCA e Diário Oficial.
Art. 7º- As inscrições dos participantes estarão abertas a partir da data de 10/10/2022
até a data de 28/10/2022 e/ou até completar o número de vagas, através do site
https://cmdca.pontagrossa.pr.gov.br/.
Seção III
Da Competência dos Delegados
Art. 8º - Compete aos delegados:
a) Participar das votações do Regimento Interno e das propostas que
serãoencaminhadas para a instância estadual.
Candidatar-se c o m o delegados para a Conferência Estadual dos Direitos daCriança e
do Adolescente.

FMSPG

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E
SAÚDE
CONTRATO 050/2022 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
OBJETO: a prestação de serviço de contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas
com sede nas cidades de Curitiba/PR e/ou Campina Grande do Sul/PR e/ou Campo Largo/PR,
sob o regime de credenciamento, para a prestação de serviços de hospedagem, alimentação e
transporte para pacientes e acompanhantes, devidamente autorizados, encaminhados pelo setor
de Tratamento Fora de Domicílio da Fundação Municipal de Saúde, que necessitem, pela distância
ser superior a 50 km do seu domicílio, pernoite e transporte/deslocamento ida e volta ao hospital
ou clínica credenciada de atendimento SUS
VALOR: R$ 9.149,02 (nove mil, cento e quarenta e nove reais e dois centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 015/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO 051/2022 - FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA JORGE FILHO
OBJETO: Prestação de serviço de contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Elétrico da entrada de energia, incluindo Quadros Geral de Distribuição e SPDA (Sistema de
Proteção Contra Descargas Atmosféricas) para a entrada de energia da UPA SANTANA – PAC
(PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL), sito à Rua Doutor Paula Xavier n° 750, CEP 84040-010 Centro – Ponta Grossa
VALOR: R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 045/2022
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS DE Nº 105/2022 – PREGÃO 014/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI ME
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral da ata de registro de preços de
n° 094/2022, devidamente registrado e publicado, oriundo da licitação Pregão 014/2022, visando
inclusão de dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal número
SEI 42725/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INCLUSÃO
Fica incluída a Ata de Registro de Preços no referido Pregão, do instrumento originá¬rio, que passa
ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária
número 24.001.10.3020061.1422/44.90.52.34.00
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

EDIÇÃO Nº 3.427 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022
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RESULTADO DO PREGÃO 46/2022

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade
Pregão nº 46/2022 – Processo nº 91/2022 – para Registro de preços para eventual aquisição de MATERIAL DE
CURATIVOS ESPECIAIS realizado em 06/07/2022, nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado do procedimento,
ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - CNPJ: 80.392.566/0001-45
Lote
9

Ordem
1

Descrição

Marca

Cobertura composta por malha porosa de

Curity

acetato de celulose que permite a livre passagem

Curity

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)
10.000,0000

UND

1000

10,0000

Unidade

Quant.

Valor Unit.

do exsudato, impregnada com emulsão a base
de petrolato. Não aderente ao leito da lesão.
Promove proteção da interface da ferida,
protegendo

a

proliferação

tecidual,

proporcionando trocas de curativo livres de
trauma

e

dor.

Não

hipoalergênica.

absorvente,

Estéril,

individualmente

em

atóxica,
embalada

material

que

promova

barreira microbiana e abertura asséptica.
Tamanho aproximado: 7,5cm x 20cm.
APRESENTAR AMOSTRA.
Valor Total do Fornecedor: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.794.555/0004-20
Lote
7

Ordem
1

Marca

Cobertura

composta

por

espuma

BIATAIN

hidrofílica de poliuretano, coberto por uma

BIATAIN

camada inferior de silicone macio, não

33437

Valor Total

(R$)

(R$)

UND

300

31,2600

9.378,0000

FCO

200

18,3200

3.664,0000

FCO

200

23,8100

4.762,0000

FCO

30

40,0700

1.202,1000

aderente e revestido por uma camada

______________________________________________________________________________
30/08/2022 16:06

Descrição
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superior de filme de poliuretano. Com
espessura mínima de 2mm, transpirável,
macio e conformável, não aderente, que
permita

trocas

gasosas,

sendo

impermeável a líquidos e bactérias.
Tamanho aproximado: 15cm x 15cm.
APRESENTAR AMOSTRA.
12

1

PREGÃO 56/2022 ANÁLISE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DAS EMPRESAS

Razão Social

Licença
Sanitária

Certificado de
Responsabilida
Técnica

Autorização
Anvisa

PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA

07/07/2027

31/03/2027

8.12826-1

HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO

13/12/2022

31/12/2022

8.15230-0

MARILDA MULLER DA SILVA & CIA LTDA

07/03/2023

31/07/2027

8.12027-1

M MAGALHÃES PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

03/02/2023

31/03/2027

8.098163

CV MEDICAL EIRELI

17/09/2023

31/03/2027

8.12925-7

14/06/2023

31/03/2023

8.21585-9

COMFEEL

proteção e recuperação do pH da pele.

COMFEEL

Composto de: óleo mineral, parafina

4720

líquida,

petrolato,

cera

microcristalin,

oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido
cítrico,

citrato

de

magnésio,

ciclometicona, glicerina, metilparabeno,
propilparabeno, propilenoglicol.
Tubo de aproximadamente: 60ml.
APRESENTAR AMOSTRA.

MA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA
30/08/2022 16:06

Creme barreira lipofílico, para hidratação,

13

1

Creme

esfoliante,

ATRACTAIN

atraumático, para peles ressecadas de

hidratante

e

ATRACTAIN

pacientes diabéticos, com ressecamento,

4738
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Ê
PONTAMED FARMACÊUTICA
LTDA
07/10/2022
31/03/2027
8.01141-0
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2848054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…
AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA

16/12/2022

31/03/2027

8.04437-2

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

24/02/2023

31/12/2022

8.044483-1

1/3

escamação

Sem

Palmitato de Isopropilo,
Palmitato de Octila, Estearato de Glicerila,
4 % de Ácido Lático, Álcool, Estearílico,
Sorbitol,

A CTPL-FMS Informa que as empresas abaixos listadas foram tecnicamente desclassificadas:

Lactato

de

Amônio,

Ácido

Esteárico, Cetearete-25 e Cetearete-6.

MOTIVO/JUSTIFICATIVA

TORRE FORTE
ATACADO E VAREJO
LTDA

rachaduras.

estéril. Composto por água, Uréia (10%),

A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos das empresas listadas acima estão de acordo com
o exigido neste edital.

RAZÃO SOCIAL

ou

conservantes, corantes ou perfume. Não

Tamanho aproximado: 75ml.

A empresa não apresentou documentação de Habilitação Técnica exigida em
edital na página 70 parágrafo 1.2.4.1 letras a), b), c).

APRESENTAR AMOSTRA
31

COLOPLAST DO BRASIL A empresa não apresentou documenação de Habilitação Técnica exigida em
LTDA
edital na página 70 parágrafo 1.2.4.1 letras a), b), c).

1

CHAMAR OS PRÓXIMOS COLOCADOS:

Removedor de adesivos e dispositivo,

BRAVA

composto por silicone e/ou a base de

SPRAY

siloxanos

Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações da FMS que realizaram esta análise assinam
eletronicamente este documento

de

alquila.

atraumático,

Hipoalergênico,

indolor,

inodoro,

BRAVA
SPRAY 12020

acondicionado em recipiente selado com
válvula de pulverização contínua e tampa
Documento assinado eletronicamente por KARLA ARIANE QUEIROZ MORO, Enfermeira, em 30/08/2022, às 15:49, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

protetora externa, de secagem rápida, não
deixam resíduos e livres de veículo
alcoólico ou oleoso.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 30/08/2022, às 15:55, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

30/08/2022 16:06

Frasco aerossol de 50ml.
APRESENTAR AMOSTRA.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 2532265 e o código CRC
5D8DF5E9.

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.006,10 (dezenove mil e seis reais e dez centavos).
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https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2848054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…

2/3

______________________________________________________________________________
02/09/2022 14:34
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FORNECEDOR: ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT - CNPJ: 54.858.014/0009-27
Lote

Ordem

Descrição

8

1

Cobertura

composta

por

espuma

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
(R$)

(R$)

ESSITY

UND

200

32,2600

6.452,0000

UND

200

34,3500

6.870,0000

UND

500

165,6700

82.835,0000

hidrofílica de poliuretano, coberto por

CUTIMED

uma camada inferior de silicone macio,

SILTEC

Valor Total

não aderente e revestido por uma
camada superior de filme de poliuretano.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022

Com

PREGÃO REALIZADO EM 12/08/2022
N°

01

N°

EMPRESAS PARTICIPANTES
RELATÓRIO DE ANÁLISE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022
SULIAN ALANA SOARES
PREGÃO REALIZADO EM 12/08/2022
1ª AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
EMPRESAS PARTICIPANTES

SULIAN
ALANA SOARES
LOTE 01TERMO
DE REFERÊNCIA
34

LOTE Obs:
TERMO
DE REFERÊNCIA
Chamar
próximo classificado para o lote 34

34

EMPRESA

MARCA

Tinta esmalte sintético, baixo odor, secagem rápida,
Sulian A.
acabamento brilhante ou acetinado, linha premium,
Telhacor
Soares
1ª AVALIAÇÃO
DAS AMOSTRAS
galão com 3,6 litros. Cor branco gelo.
EMPRESA

MARCA

sendo

STATUS

1

Tinta esmalte sintético, baixo odor, secagem rápida,
Sulian
empresa não enviou
a amostra dentro do
Os
membrosbrilhante
da Comissão
Técnica Permanente
de Licitações
daA.
FMS que Telhacor
realizaram estaNão
análise
assinamAeletronicamente
este documento.
acabamento
ou acetinado,
linha premium,
avaliado
Soares
prazo exigido em edital
galão com 3,6 litros. Cor branco gelo.
Obs: Chamar próximo classificado para o lote 34

líquidos

e

ESSITY

tecido acetato impregnado com DACC

CUTIMED

(Cloreto de Dialquil Carbamoil), uma

SORBACT

substância hidrofóbica que promove a

SWABS

de

bactérias

e

outros

microrganismos. Indicado para todos os
tipos de feridas.
3/3

Tamanho aproximado: 6,0cm x 10 cm.

1/2

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 02/09/2022, às 14:43, 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 2552415 e o código CRC FFABE8FD.

a

Curativo antimicrobiano composto de

remoção

Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitações da FMS que realizaram esta análise assinam eletronicamente este documento.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2870354&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…

impermeável

APRESENTAR AMOSTRA.
15

MOTIVO

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 02/09/2022, às 14:43, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal
nº 14.369 de 03/05/2018.

5mm,

Tamanho aproximado: 15cm x 15cm.

A empresa não enviou a amostra dentro do
prazo exigido em edital

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2848054&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…
02/09/2022 14:34
SEI/PMPG - 2552415 - Análise de Amostras- FMS/CTPL
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2870354&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…

de

bactérias.

01/09/2022
MOTIVO

Não avaliado

mínima

aderente, que permita trocas gasosas,

01/09/2022

DATA DAS ANÁLISES
STATUS

espessura

transpirável, macio e conformável, não

DATA DAS ANÁLISES

APRESENTAR AMOSTRA.
32

1/2

1

Sistema

duas

ESSITY

camadas, indicado para úlceras mistas e

de

compressão

de

JOBST

redução de edemas linfáticos. Composto

COMPRI2

por: Cobertura acolchoada de espuma

LITE

18
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de poliéster, extensível em ambas as

conformável,

dimensões. Cobertura de compressão,

sem perda de aderência. Impermeável a

composta de 100% algodão, não estéril,

fluídos e que permita troca gasosa. Com linha

alta

de pré corte a cada 1cm. Não estéril.

transpirabilidade

(MVTR)

com

revestimento coesivo livre de látex,

Apresentação

contendo

aproximadamente 2cm x 5m.

indicadores

elípticos

que

indicam a pressão adequada durante o

28

enfaixamento. Destina-se a índice de

1

pressão tornozelo/braquial (ITB) entre

de

redução

de

de

duas

ESSITY

edemas

UND

1000

151,6700

151.670,0000

composta

transpirabilidade

de

100%

estéril,

alta

(MVTR)

com

indicadores

Lote
18

Ordem
1

elípticos

que

Descrição

Marca
poliuretano

impermeável

1

26

1

a

que

água

permita

e

Pharmapore

e

IV IVFS85115

Unidade
UND

Quant.
1000

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

2,0500

2.050,0000

silicone
espuma

uma

de

poliuretano,

e camada de filme de poliuretano
semipermeável, com capacidade de
manejo de fluido, esterilizado a óxido

APRESENTAR AMOSTRA.

de etileno.

Descrição

Marca

Filme transparente de poliuretano e
a

água

Unidade

PROCARE

e

Tamanho

a

aproximado:

permita

UND

Quant.

Composto

de

55,0000

16.500,0000

UND

300

54,1900

16.257,0000

1000

Valor Total

(R$)

(R$)

1,5400

1.540,0000

22

1

Curativo para calcâneo, multicamadas,
autoaderente,

atraumático,

absorvente, formado por camada de
silicone

suave,

seguida

de

uma

camada de transferência composta por
espuma

de

poliuretano

camadas, camada de contato de poliéster e

Border

viscose, revestido de silicone, macio, não

Flex

aderente e atraumática, camada secundária

15x15cm

SILICONE
MULTISHAPE
14x19,5

poliuretano,

COLOPLAST
BIATAIN
SILICONE
18x18
CALCANEO

camada

semipermeável,

com

capacidade de manejo de fluido ,

Unidade
UND

Quant.
400

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

76,5600

30.624,0000

esterilizado a óxido de etileno.
Tamanho aproximado: 16cm x 24cm.
APRESENTAR AMOSTRA.
Valor Total do Fornecedor: R$ 70.357,00 (setenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais).
FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54
Lote
16

de polímero não tecido e almofada de

Ordem
1

celulose, terceira camada de celulose com

Descrição

Marca

Curativo antimicrobiano não aderente,

CONVATEC

atraumático, recortável e flexível, com

Aquacel AG+

absorção

alta capilaridade que promove migração

vertical

Composto

vertical, quarta camada para absorção e

cloreto

com alta taxa de transmissão de vapores e

do

por

carboximetilcelulose,

retenção de fluídos, e uma camada externa

de

exsudato.

fibras
prata

benzetônio

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit. (R$)

(R$)

UND

200

126,2900

25.258,0000

UND

300

63,0500

18.915,0000

GR

100000

0,5500

55.000,0000

extra

de
iônica,

e

EDTA.

Esterilizado a óxido de etileno. Tamanho

repelente a fluídos, com sistema de bloqueio

aproximado:

de umidade, antibacteriano e viral.

15cm x 15cm.

Tamanho aproximado: 15cm x 15cm.

APRESENTAR AMOSTRA.

APRESENTAR AMOSTRA
Cobertura absorvente. Composto por 5

Mepilex

camadas, camada de contato de poliéster e

Border

viscose, revestido de silicone, macio, não

Flex

aderente e atraumática, camada secundária

10x10cm

UND

400

33,0100

13.204,0000

23

1

Curativo

para

região

multicamadas,

sacral,

autoaderente,

atraumático, absorvente, formado por:

CONVATEC
Aquacel
Foam sacral

camada de silicone suave, camada de
transferência composta por espuma de

de polímero não tecido e almofada de

poliuretano,

celulose, terceira camada de celulose com

composta

alta capilaridade que promove migração

camada
de

viscose

dispersiva
e

poliéster,

camada de algodão e poliacrilato de alta

vertical, quarta camada para absorção e

absorção, e camada de filme de

retenção de fluídos, e uma camada externa

poliuretano

com alta taxa de transmissão de vapores e

semipermeável,

com

capacidade de manejo de fluido ,

repelente a fluídos, com sistema de bloqueio

esterilizado a óxido de etileno.

de umidade, antibacteriano e viral.

Tamanho aproximado: 23cm x 23cm.

Tamanho aproximado: 10cm x 10cm.

APRESENTAR AMOSTRA.

APRESENTAR AMOSTRA.

29

Curativo de fibras gelificantes com sulfato de
prata 0,2mg/cm, composto por 100% de
(PVA)

BIATAIN

alta absorção, e camada de filme de

Mepilex

polivinílico

COLOPLAST

camada de algodão e poliacrilato de

Marca

álcool

300

15x15

dispersiva de viscose e poliéster,

5

fibras

UND

BIATAIN
SILICONE

APRESENTAR AMOSTRA.

Valor Unit.

6,0cm x 10,0cm

Descrição
absorvente.

37.600,0000

Tamanho aproximado: 15cm x 19cm.

a evaporação de vapores

Cobertura

47,0000

camada

Tamanho aproximado: 7,0cm x 13,0cm.

FORNECEDOR: MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 12.600.168/0001-17

e

Exufiber

UND

100

50,0000

5.000,0000

Ag

1

Gel transparente, aquoso e viscoso,

CONVATEC

hidratante e absorvente para lesões.

SAF-GEL

Composto por Alginato de cálcio e sódio,

15x15cm

Carboximetilcelulose-sódica,

hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e

Propilenoglicol, Ácido bórico, Idantoina,

retenção de fluídos, resistente à tração e ao

Sorbato de potássio e Trietanolamina.

ambiente úmido, não adere e não deixa

Que forneça umidade a lesão e propicie

resíduos no leito da ferida na remoção.

desbridamento

Recortável. Esterilizado a óxido de etileno.

desvitalizados. Não estéril. Com tampa

Tamanho aproximado: 15cm x 15cm.

de

tecidos

flip top.

APRESENTAR AMOSTRA.
1

de

Estéril. Com fenestra.

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais).

27

seguida

poliacrilato de alta absorção perfurada,

APRESENTAR AMOSTRA.

1

suave,

seguida de camada de algodão e

que

800

camada de transferência composta por

Tamanho aproximado: 6,0cm x 10,0cm.

19

atraumático,

absorvente, formado por camada de

úmidos. Estéril. Com fenestra.

1

multicamadas,

também a evaporação de vapores úmidos.

também

6

flexível,

autoaderente,

venosos centrais, periféricos e cânulas e

1

Curativo para áreas de articulação,

venosos centrais, periféricos e cânulas e

impermeável

(R$)

UND

poliuretano

dispersiva de viscose e poliéster,

visualização da inserção dos cateteres

4

de

a

microrganismos,

Ordem

filme

visualização da inserção dos cateteres

poliéster,

Lote

e

oval,

FORNECEDOR: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 34.064.557/0001-08
Ordem

Valor Total

(R$)

APRESENTAR AMOSTRA.
21

Valor Total do Fornecedor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).
Lote

de
com

Valor Unit.

Tamanho aproximado: 15cm x 15cm.

03.215.031/0001-58

microrganismos,

macia,

mínima
4mm,

Quant.

silicone.

FORNECEDOR: GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTD - CNPJ:

poliéster,

autoadesiva,

espessura

COLOPLAST

Unidade

permita as trocas gasosas. Borda de

APRESENTAR AMOSTRA.

de

polietileno

impermeável a água e bactérias, que

Valor Total do Fornecedor: R$ 247.827,00 (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais).

transparente

silicone,

vertical

compressão.

Filme

450,0000

capacidade de absorção superior e

ou igual a 0,8, fornece 40 mmHg de

1

de

Curativo de espuma de poliuretano

aproximadamente

pressão tornozelo/braquial (ITB) maior

25

plástico

Marca

estéril,

enfaixamento. Destina-se a índice de

Ordem

com

Descrição

com

indicam a pressão adequada durante o

Lote

45,0000

FORNECEDOR: NUCLEO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 34.761.779/0001-80

revestimento coesivo livre de látex,
contendo

10

APRESENTAR AMOSTRA.

ambas as dimensões. Cobertura de
não

RL

Valor Total do Fornecedor: R$ 49.968,00 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais).

espuma de poliéster, extensível em

algodão,

10x10cm

Tamanho aproximado: 10cm x 10m.

JOBST
COMPRI2

linfáticos.

Composto por: Cobertura acolchoada de

compressão,

Mefix

poliéster elástico, branco e poroso. Indicado

transparente, com papel protetor seccionado.

compressão

camadas, indicado para úlceras venosas
e

medindo

Fita adesiva hipoalergênica em silicone, de

protegido

APRESENTAR AMOSTRA.
Sistema

rolo,

curativos, cateteres e drenos. Não estéril,

compressão.
1

em

reposicionável

para pele sensível ou frágil para fixação de

0,5 e 0,8, fornece de 20 a 30 mmHg de

33

atraumático,

Tubo de aproximadamente: 85g.

Fita adesiva de poliuretano, camada de

Mepitac

contato de silicone perfurado e macio,

2x3cm

RL

10

69,0000

690,0000

APRESENTAR AMOSTRA.
Valor Total do Fornecedor: R$ 99.173,00 (noventa e nove mil, cento e setenta e três reais).
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RESULTADO DO PREGÃO 41/2022

FORNECEDOR: SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI EPP - CNPJ: 07.167.191/0001-20
Lote

Ordem

5

1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
(R$)

(R$)

Cobertura absorvente. Composto

ECLYPSE /

UND

200

39,7100

7.942,0000

por 4 camadas, camada de contato

ADVANCIS

não

aderente

e

composta de poliéster e viscose,
camada

secundária

capilaridade

de

que

CURATIVO SUPER

Pregão nº 41/2022 – Processo nº 82/2022 – para Registro de preços para eventual aquisição de Equipamento
Odontológico realizado em 05/07/2022.
FORNECEDOR: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 29.312.896/0001-26
Lote

Ordem

1

1

ABSORVENTE

alta

promove

Valor Total

MEDICAL

atraumática,

(R$)
22.500,0000

sem fio, corpo em ABS, potência efetiva

PRIME LED

UND

5

4.800,0000

24.000,0000

UND

15

4.800,0000

72.000,0000

de

fotopolimerização,

Íon-Lítio capacidade a partir de 1400 mAh;
ponteira de fibra ótica autoclavável, com

e retenção de grandes volumes de

giro de 360º; comprimento de onda da luz

taxa

de

transmissão

420 nm a 480 nm (cor azul)

de

AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A

DENTEMED

vapores e repelente a fluídos, com

VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM

AUTOPRIME

sistema de bloqueio de umidade,

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.

antibacteriano e viral, filme de

Capacidade 21 litros

poliéster.

Características Técnicas Mínimas Exigidas:

Tamanho aproximado: 15cm x

Digital com display de LCD.Bivolt. Com 5

15cm.

Programas de Esterilização: Instrumental

21

1

por

de

em

SPYCRA CONTACT

filme

única

UND

200

30,0000

Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos

6.000,0000

/ RESKIN

/ Líquidos. Desaeração e despressurização

CURATIVO

automática. Teclado de controle. Tampa e
câmara em aço inox. Câmara em aço

SILICONE 10X18CM

inoxidável com 3 bandejas em aço inox.

face

Secagem com porta fechada.

Não aderente, atraumático, que
o

curativo

Potência a partir de 3600 W. Sistemas de

secundário.

segurança chave e trava da porta, selos

Embalado individualmente.

mecânicos

Tamanho aproximado: 10cm x

Filme de poliuretano transparente e
microrganismos,

água
com

hipoalergênico

a

PHARMAFIX /

e

branco

e

43,0000

de biossegurança, norma NBR ISO 13485
e atender os requisitos da RDC 16/2013
BPF - ANVISA.
22

PHARMAFIX PU

1

ROLO 10CM X 10M

AUTOPRIME
21
110VOU220V

Características Técnicas Mínimas Exigidas:

somente em pele íntegra.
do

DENTEMED

VAPOR SOB PRESSÃO PARA USO EM
Capacidade 21 litros

Não estéril, para uso externo,
aproximado

AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.

protetora superior. Livre de látex.

Tamanho

sistema

Equipamento produzido dentro das normas

2.150,0000

TRANSPARENTE

de

película

50

FILME

poliacrilato, protegido por papel
siliconado

RL

PHARMAPLAST

adesivo

base

segurança,

sistema eletrônico de controle de potência.

APRESENTAR AMOSTRA.
a

de

eletrônico de cruzamento de dados e

18cm.

impermeável

Com

indicação de falta de água no reservatório.

permita a passagem do exsudato
para

110OU220V

ADESIVO DE

poliuretano,

uma

21

Embalado / Instrumental Desembalado /

Curativo de camada de contato de
composto

Valor Total

com

indicador de tempo sonoro. Bivolt. Bateria

protegido por filme de polietileno.

Digital com display de LCD.Bivolt. Com 5

rolo:

Programas de Esterilização: Instrumental

10cm x 10m.

Embalado / Instrumental Desembalado /

APRESENTAR AMOSTRA.

Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.092,00 (dezesseis mil e noventa e dois reais).

/ Líquidos. Desaeração e despressurização

FORNECEDOR: VUELO PHARMA LTDA. - CNPJ: 04.159.536/0001-05
Ordem

(R$)
450,0000

de

silicone

Lote

Valor Unit.

50

polímero sintético de alta absorção

transparente

1

Quant.

UND

celulose, terceira camada

silicone

24

Unidade

DENTEMED

tempos

APRESENTAR AMOSTRA.
1

Marca

Aparelho Fotopolimerizador: peça de mão
luminosa a partir de 1100 mW/cm²; com 3

ECLYPSE 15X15CM

fluídos, e uma camada externa com

17

Descrição

migração vertical, almofada de

alta

19

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

192,5000

19.250,0000

automática. Teclado de controle. Tampa e

câmara em aço inox. Câmara em aço
inoxidável com 3 bandejas em aço inox.

20

1

UND

100

Secagem com porta fechada.

Com

Curativo de membrana natural porosa,

MEMBRACEL

cristalina (celulose bacteriana), obtida

15X20CM

indicação de falta de água no reservatório.

através de processos biotecnológicos,

POROS

Potência a partir de 3600 W. Sistemas de

com resistência a tração, no estado

M¿DIOS

segurança chave e trava da porta, selos

seco, acima de 500 kN/m, para

mecânicos

regeneração tecidual, de uso externo,

eletrônico de cruzamento de dados e

de

segurança,

sistema

permeável,

translúcida,

sistema eletrônico de controle de potência.

maleável, atóxica, descartável, com

Equipamento produzido dentro das normas

poros

por

de biossegurança, norma NBR ISO 13485

afastamento do material celulósico.

e atender os requisitos da RDC 16/2013

estéril,

criados

artificialmente

BPF - ANVISA.

Embalada individualmente.
Tamanho

20cm

x

15cm.

Poros

médios.
APRESENTAR AMOSTRA.

Valor Total do Fornecedor: R$ 118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos reais).
FORNECEDOR: MUNIZ & ROCHA LTDA - CNPJ: 03.919.932/0001-20
Lote

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Total do Fornecedor: R$ 19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais).
5

1

RAIO

X

COLUNA

DIGITAL,POTÊNCIA

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 535.263,10 (quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta

1200

MÓVEL,
W

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

XDent X70

UND

2

10.499,0000

20.998,0000

Chiaperini

UND

8

4.169,0000

33.352,0000

BIVOLT.

Braços articulados confeccionados em aço

e três reais e dez centavos

com cobertura em ABS injetado de alto

Ponta Grossa-PR, 05 de setembro de 2022.

impacto, com alcance horizontal de 1,60m;

Beatrice Farias

mecanicamente balanceados

Pregoeira

através

de

molas. Filtração total com equivalência em
alumínio de 2,71mm, eliminando a radiação
secundária. Cilindro de orientação longo,
dimensionado para um sistema foco-filme de
200mm; revestido em chapa de chumbo de
0,5mm de espessura, Ponto focal de 0,8 x
0,8mm. Goniômetro ângulo de inclinação,
graduado com divisões de 10 em 10 graus,
tanto positivos quanto negativos. Tensão
nominal 70 kVp; corrente de 7 a 9 mA. Painel
de comando com interruptor geral, regulador
de tensão incorporado. Controle remoto
digital conectado ao painel de comando com
fio espiralado, com todos os controles
agrupados, que permita o comando a uma
distância de até 3m fora da área de radiação
secundária. Produzido dentro das normas
RDC 330/ANVISA
7

1

Compressor odontológico 8 pés, 120 libras.
BIVOLT, para uso em dois consultórios.

MC 10

Características técnicas mínimas: isento de

BPO RCV

óleo, motor 2 hp, 1,5 kW, ruído máximo 52 db,

60 L

pressão mínima 5,5 bar / 80 lbs, pressão
máxima 8,3 bar/ 120 lbs. Pintura interna
antioxidante, regulador de pressão de saída,
tanque horizontal, capacidade aproximada do
reservatório

60

litros.

Dimensões

20

8
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aproximadas: 740 X 770 X 380 mm (LxAxP).

Equipamento elétrico desenvolvido para prótese e

Fluxo de ar: 230 a 424 l/min e 8 a 14,98 pc/min

consultório dentário, com finalidade de corte,

LB 100

lapidação, desgaste, polimento e gravações.

BELTEC

Compressor odontológico 24 pés, 120 libras,

Chiaperini

UND

1

10.169,8700

10.169,8700

MC 30

Rotação de 0 a 30000 rpm. Botão d/e. Bivolt

Características técnicas mínimas: isento de

BPO RCH

chaveado. Sistema universal para ser acoplado

óleo, motor elétrico 4 CV, ruído máximo 74

250 L

220

V,

para

uso

em

5

consultórios.

BELTEC

contra ângulo e peça reta. Com pedal L/D.

dB, 2 cilindros, fluxo de ar 680l/min. Pintura

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.868,80 (um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

eletrostática interna e externa , tanque

FORNECEDOR: VASPJ REPRESENTAÇAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 10.841.010/0001-03

horizontal,

capacidade

aproximada

Lote

do

Ordem

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

reservatório 250 litros.
23

Dimensões aproximadas: 950 x 500 x 950 mm

1

(AxLxC).
10

1

Localizador

LCD

Schuster

colorida, mínimo 4,5¨, voltagem aproximada

apical

eletrônico,

tela

FInePex

UND

4

1.913,9800

TERMINAL

Air Scaler

BORDEN

Características

UND

12

754,7000

180kg. Bivolt. Equipo acoplado: estrutura em

Movimento elíptico da ponta, cabo anatômico,

aço ou alumínio, mesa em material plástico

sistema de refrigeração, frequência mínima

ABS rígido e bandeja em inox. Suporte com

de 3000 hz, encaixe ao equipo com conexão

seringa tríplice e duas mangueiras com

Borden com dimensões de acordo com a

encaixe borden (para alta e baixa rotação).

Mínimas

Exigidas:

Biotron

UND

20

919,4000

permita uma correta iluminação das arcadas.

18.388,0000

Unidade Auxiliar: estrutura em aço ou

Portátil,

alumínio, revestimento em plástico ABS
rígido, suporte para 1 sugador, com filtro de

aço inoxidável, possuir vedação entre as

detritos. Cuba removível, com ralo e filtro para

partes mediante anel de silicone para manter

detritos. Regulagem de pressão da água.

a pressão interna. Com corpo recoberto por

Dois mochos: mochos odontológicos com

termoplástico, resistente e fácil de limpar.

sistema de elevação a gás, anatômicos, com

Dimensões aproximadas de: 380 x 235mm;

ajuste de aproximação, base resistente, com

Velocidade suficiente para suprir até quatro
de

12

litros

(1

litro

simultaneamente

05

funcionando
por

hora.

Desligamento automático quando acabar a

Mínimas

Características

Exigidas:

Carenagem

Essence

UND

2

298,6400

de giro para direita e esquerda, conexão

Cristofoli

UND

12

1.049,0000

Borden com 2 furos, acoplagem para sistema

12.588,0000

intra. Estofamento da cadeira e mochos: na

Dimensões

cor a combinar.

aproximada interna da cuba de inox (cm):
24

1

26,4 (comprimento) x 16,4 (largura) x 8

material laminado sem costuras. Braço de

digital: 5 tempos pré-estabelecidos (180s -

apoio articulado. Sistema tipo pantográfico de

280s - 380s - 480s - 90s)
Lavadora ultrassônica com aquecimento -

Solid Steel

capacidade: 6 litros. Dimensões aproximada

SS Buc

da

cuba

(comprimento)

de

x

inox

20

(profundidade).

(cm):

(largura)

Dois

x

UND

1

3.408,0000

elevação, confeccionado em chapa de aço,

3.408,0000

capacidade de elevação igual ou superior a
180kg. Bivolt. Equipo acoplado: estrutura em

220 V

32

aço ou alumínio, mesa em material plástico

10

ABS rígido e bandeja em inox. Suporte com

transdutores

seringa tríplice e duas mangueiras com

ultrassônicos; Visor LED com duas cores;

encaixe borden (para alta e baixa rotação).

Relógio com intervalo de 1 a 30 minutos, 5

Refletor: halógeno (15 a 20.000 lux) ou LED

ajustes de temperatura com indicadores de

(20 a 30.000 lux), braço com alcance que

status de funcionamento; dois aquecedores
de

cerâmica;

circuitos

independentes

para

de

cada

permita uma correta iluminação das arcadas.

controles

Unidade Auxiliar: estrutura em aço ou

transdutora

alumínio, revestimento em plástico ABS

ultrassônico; ventoinha de arrefecimento;

rígido, suporte para 1 sugador, com filtro de

recurso de gaseificação; bivolt

detritos. Cuba removível, com ralo e filtro para

Valor Total do Fornecedor: R$ 116.213,47 (cento e dezesseis mil, duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos).

detritos. Regulagem de pressão da água.

FORNECEDOR: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 33.583.026/0001-69
Lote
11

Ordem
1

Descrição

Marca

APARELHO CONJUGADO
ULTRASSOM

DE

ORTUS/BIOSCALER

PIEZOELÉTRICO

Unidade
UND

Quant.
15

Dois mochos: mochos odontológicos com

Valor Unit.

Valor Total

sistema de elevação a gás, anatômicos, com

(R$)

(R$)

ajuste de aproximação, base resistente, com

1.650,0000

24.750,0000

05

espessa,

revestida

JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO.

80164030008

costuras.

1

de

com

espuma

laminado
alta

sem

rotação:

ORTUS/BIOSCALER

autoclavável até 135ºc, conexão borden com

SB - ANVISA

2 furos, spray triplo, sistema pushbotton para

chave

80164030008

troca de broca, rotação máxima 380.000 rpm,.

técnicas

seletora

de

mínimas:

potência

do

e chave de

1 contra ângulo: autoclavável até 135ºc,

regulagem do volume do fluxo irrigante.

rotação máxima de 25.000 rpm, sistema

Transdutor cerâmico piezoelétrico com

intragiratório. Operação com rolamento, spray

quatro pastilhas de cerâmicas . Duas

externo simples, - 1 micromotor: rotação

capas protetoras do transdutor, rígidas,

controlada, de 5.000 a 20.000 Rpm, inversão

removíveis

em

de giro para direita e esquerda, conexão

autoclave até 121º C. Aprelho com três

Borden com 2 furos, acoplagem para sistema

tips para remoção do cálculo - 02 Perio

intra. Estofamento da cadeira e mochos: na

e

esterilizáveis

cor a combinar.

para instalação dos tips contendo um

Valor Total do Fornecedor: R$ 161.600,00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos reais).

anel

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 422.932,27 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e

de

borracha resistente,

com

prolongador de proteção. Tampa do

dois reais e vinte e sete centavos)

reservatório do pó transparente para

Ponta Grossa-PR, 05 de setembro de 2022

verificar a quantidade de pó no interior

Beatrice Farias

do reservatório. Filtro de ar com saída

Pregoeira

para o dreno. Bivolt.
Valor Total do Fornecedor: R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
FORNECEDOR: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.567.214/0001-06

1

caneta

em

bomba peristáltica, painel contendo:

Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves

19

estofamento

SB - ANVISA

ultrassom regulável

Ordem

rodízios,

E

Características

Lote

D700

injetada de alta resistência, revestimento de

Potência mínima160 watts – Temporizador

interna

D700

de aço, com tratamento antioxidante e pintura
ligação integrada. Estofamento de espuma

Voltagem: 127 ou 220v Frequência: 50/60 hz

1

Cadeira odontológica: cadeira com estrutura
epóxi, base com fixação no piso, caixa de

(profundidade). Cesto plástico abs. injetado.

17

sem

rotação:

controlada, de 5.000 a 20.000 Rpm, inversão

Lavadora ultrassônica com aquecimento litros.

alta

externo simples, - 1 micromotor: rotação

Vibração regulável, bivolt.
2,5

de

intragiratório. Operação com rolamento, spray

para facilitar a limpeza. Pintura eletrostática.

Capacidade:

caneta

espuma

rotação máxima de 25.000 rpm, sistema

Vibramaxx

equipamento está ligado. Mesas removíveis

1

1

com

laminado

1 contra ângulo: autoclavável até 135ºc,

597,2800

injetada. Luz piloto que indica quando o

16

costuras.

em

troca de broca, rotação máxima 380.000 rpm,.

Atender A RDC 16/2013.
GESSO.

estofamento

revestida

2 furos, spray triplo, sistema pushbotton para

manual. Não exige instalações hidráulicas.
DE

rodízios,

espessa,

autoclavável até 135ºc, conexão borden com

água do reservatório interno. Abastecimento

Técnicas

121.200,0000

(20 a 30.000 lux), braço com alcance que

DESTILADOR DE ÁGUA Características

VIBRADOR

20.200,0000

Refletor: halógeno (15 a 20.000 lux) ou LED

Reservatório de quatro litros. Cuba interna em

1

6

capacidade de elevação igual ou superior a

universais

15

UND

elevação, confeccionado em chapa de aço,

9.056,4000

Técnicas Mínimas Exigidas: autoclavável.

autoclaves

40.400,0000

apoio articulado. Sistema tipo pantográfico de

Microdont

Técnicas

20.200,0000

material laminado sem costuras. Braço de

CAVITADOR SÔNICO – ULTRASSOM DE

norma ISO 9168. Deve acompanhar 3 pontas
1

D700

2

injetada de alta resistência, revestimento de

recarregável.

14

de aço, com tratamento antioxidante e pintura

(R$)

UND

ligação integrada. Estofamento de espuma

calibragem automática, sinal sonor, bateria
1

D700

Valor Total

(R$)

epóxi, base com fixação no piso, caixa de

7.655,9200

7,5V, operação com corrente contínua,

13

Cadeira odontológica: cadeira com estrutura

Valor Unit.

Descrição
Micromotor

Marca
odontológico

para

bancada.

LB 100

Unidade
UND

Quant.
2

Valor

Valor Total

Unit. (R$)

(R$)

934,4000

1.868,8000
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Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
SEI Nº 38867/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022
A Presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições legais,
amparada pelo Parecer Jurídico 081/2022 de 22 de agosto de 2022, e de acordo com o que prevê a legislação:
“a autoridade pública poderá revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo, no caso de constatação de ilegalidades.”.
De acordo com as razões expostas, no SEI citado, a continuidade do certame pode ocasionar prejuízo aos
cofres públicos e ofensa ao princípio do interesse público e da legalidade, transparecendo a figura da
revogação e não anulação no Pregão Eletrônico 011/2022.
Por todo o exposto resolve: REVOGAR o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 011/2021, que tem por
objeto a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS
EVENTUALMENTE ENCONTRADAS. SERVIÇOS SOB DEMANDA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, com base em fatos supervenientes configuradores do interesse público, sendo que
por se tratar de revogação de licitação sem homologação, inexiste ofensa a direito subjetivo dos participantes.
E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dê-se ciência aos licitantes da revogação da presente
licitação, através de publicação no Diário Oficial do Município e disponibilização nas páginas
pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com/arquivos, para que, querendo, possam
exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Ponta Grossa, 02 de setembro de 2022.
FUNDACAO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
DE PONTA
GROSSA:07865433000
159

Assinado de forma digital por
FUNDACAO DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE PONTA
GROSSA:07865433000159
Dados: 2022.09.05 11:31:29
-03'00'

VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA
Presidente

______________________________________________________________________________

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 030/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 06.880.642/0001-09
Primeiro aditivo a Ata de Registro de Preços n°. 030/2021, que tem como objeto o AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PNEUS NOVOS, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão
Eletrônico nº 014/2021, devidamente homologado pela Contratante. Visando atender as solicitações em conformidade com o SEI nº 22615/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da ata de
registro de preços, ficam alterados em 9,16% sendo o acréscimo de R$8.492,82 (oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) os valores constantes da cláusula do
instrumento originário.
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição
do novo valor da ata de registro de preços é de R$ 101.196,14 (cento e um mil, cento e noventa e
seis reais e quatorze centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 030/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 06.880.642/0001-09
Segundo aditivo a Ata de Registro de Preços n°. 030/2021, que tem como objeto o AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PNEUS NOVOS, para atender às necessidades da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, especificado no item do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão
Eletrônico nº 014/2021, devidamente homologado pela Contratante. Visando atender as solicitações em conformidade com o SEI nº 22615/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da ata de
registro de preços, ficam alterados em 0,003% sendo o acréscimo de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) os valores constantes da cláusula do instrumento originário. Atendendo a Instrução
Técnica 001/2022- CGM, será concedido o reequilíbrio referente ao empenho nº. 366/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira a composição
do novo valor da ata de registro de preços é de R$ 101.199,74 (cento e um mil, cento e noventa e
nove reais e setenta e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato
originário.

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

PROLAR
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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
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 012/2022
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
SEI nº. 73660/2022

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: MULTIMEDIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA –
CNPJ: 20.676.778/0001-22
OBJETO: Contratação de jornal local, para publicação por 03 (três) dias consecutivos, do edital de
loteamento para registro do Parque das Andorinhas, de propriedade desta Companhia, conforme
exigência do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Ponta Grossa
VALOR TOTAL: R$ 900,00 (novecentos reais)
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº. 13.303/2016.
GESTORA DO CONTRATO: Leila Batista Guse Martins
Ponta Grossa, 05 de setembro de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 19/2022

A Câmara Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 09h30min do dia 23 de setembro de 2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão Eletrônico,
para contratação de empresa habilitada a fornecer água mineral, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no
Anexo 01 - Termo de Referência.
Valor Máximo: R$ 40.018,50 (quarenta mil dezoito reais e cinqüenta centavos).
Maiores informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos
no Setor de Licitações, no horário das 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, telefones (42) 3220-7100 - 3220-7151 ou ainda através do link https://www.pontagrossa.
pr.leg.br.
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br
Ponta Grossa, 05 de setembro de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
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data e horário para abertura do referido Pregão, através de publicação em Diário Oficial do Município de Ponta Grossa.
Maiores esclarecimentos do presente edital poderão ser obtidos junto ao 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, 05 de setembro de 2022.
Charles Metzger Ferreira
PREGOEIRO
______________________________________________________________________________

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 04/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e regimentais:
Considerando, o disposto nos artigos 28, II da Lei Orgânica do Município c.c. o 41, VIII do
Regimento Interno;
Considerando, finalmente a necessidade de promover no prédio da Câmara Municipal a
desisetização e desratização;

RESOLVE

Art.1º- Fica excepcionalmente suspenso o atendimento ao público na Câmara Municipal nos dias
08 e 09 de setembro de 2022.
Parágrafo único - Nessas datas não haverá expediente na Câmara Municipal, ficando suspensas
suas atividades.
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Comunique-se, Publique-se e Cientifique-se.
Gabinete da Presidência, em 02 de setembro de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 01/2022

A Câmara Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00min do dia 29 de junho
de 2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão Eletrônico,
para aquisição de material de expediente, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observadas as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de
Referência.
Valor Máximo: R$ 13.573,40 (treze mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
Maiores informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos
no Setor de Licitações, no horário das 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, telefones (42) 3220-7100 - 3220-7151 ou ainda através do link https://www.pontagrossa.
pr.leg.br.
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br
Ponta Grossa, 02 de junho de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 20/2022

A Câmara Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00min do dia 23 de setembro de 2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão Eletrônico,
para contratação de empresa habilitada para fornecimento de quadros com molduras em metal
dourado escovado, com vidro antirreflexo duplo medindo 0,50cm de altura e 0,37cm de largura,
em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as
discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.
Valor Máximo: R$ 29.640,00 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta reais).
Maiores informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos
no Setor de Licitações, no horário das 13 às 18 horas, no prédio da Câmara Municipal de Ponta
Grossa, telefones (42) 3220-7100 - 3220-7151 ou ainda através do link https://www.pontagrossa.
pr.leg.br.
E-mail: pregao@pontagrossa.pr.leg.br / administra@pontagrossa.pr.leg.br
Ponta Grossa, 05 de setembro de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 79/2022
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais.
Considerando os termos do Processo nº 1474/2022;

RESOLVE

Reintegrar, a partir do dia 20 de setembro de 2022, a servidora NATALIA RABELO SANTANA, CIRG 11.098.799/MG, Técnica em Contabilidade e Empenho.
Ponta Grossa, em 30 de agosto de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick
Presidente		
Primeiro Secretário
______________________________________________________________________________

PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2022
AVISO DE SUSPENSÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, por seu Pregoeiro, informa aos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 16/2022, agendado para o dia 12/09/2022 - 09:30 hs
- que tem como objeto a contratação de empresa especializada em locação de impressoras para a
prestação de serviços de impressão (“outsourcing”), cópia e digitalização de documentos com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas,
assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de
peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais,
incluindo o fornecimento de papel, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência,
edital publicado no diário oficial do Município dia 27 de agosto de 2022, a sua SUSPENSÃO, para
retificação do Edital de Licitação. Comunicamos que será informado, em tempo oportuno, a nova
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