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que para o preenchimento dessas vagas seja necessário proporcionar cursos e treinamentos específicos;
respeitar e promover os direitos das mulheres para sua plena cidadania, empregabilidade
e ascensão hierárquica;
    IV. buscar a erradicação de todas as formas de desigualdade e discriminação.
Art.5º. As  empresas      contempladas    poderão    utilizar       o Selo Municipal “Empresa Amiga
da Mulher Pontagrossense”, em todo seu material publicitário e logomarca.
Art.6º. Cabe ao   Poder Executivo definir os órgãos públicos que desempenharão as funções de
coordenação, implementação e monitoramento das empresas participantes do programa e
regulamentar a sua execução, mediante decreto.
Art.7°. Para fins do disposto nesta Lei considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher
a definição constante do art. 5° da Lei Federal n° 11 .340, de 07/08/2006 (Lei Maria da
Penha).
Art.8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________
    III.

L E I

Nº

1 4. 3 8 3, de 16/09/2022

Denomina de CYPRIANO LIMA DE ARAÚJO a Rua nº 20 do Loteamento GSP LIFE
PONTA GROSSA, Bairro Cará-Cará, nesta
cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 24/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 167/2022, de autoria do Vereador Ede Pimentel, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

LEIS
L E I

Nº

1 4. 3 8 2, de 16/09/2022

Institui o Selo Municipal “Empresa Amiga
da Mulher Pontagrossense”, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 24/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 142/2022, de autoria do Vereador Filipe Chociai, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Através da    presente    Lei, fica instituído o Selo Municipal “Empresa Amiga da Mulher
Pontagrossense” destinado a estimular as boas práticas empresariais para coibir e prevenir
a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como fomentar lideranças
corporativas de alto nível para igualdade de gênero, de forma a assistir as mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar, no âmbito do Município de Ponta Grossa.
Parágrafo único - O selo será concedido pelo Poder Executivo Municipal e se aplicará a empresas
privadas com faturamento anual bruto superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais), conforme disposto na legislação específica, que tenham sede ou matriz no Município
de Ponta Grossa.
Art.2°. Terão    direito ao selo previsto nesta Lei, a pessoas jurídicas que atendam aos seguintes
requisitos:
    I.
implementem programas de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar;
    II. incluam em quadro de empregadas mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
    III. promovam, com periodicidade mínima semestral, campanhas educativas de prevenção da
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas aos seus empregados e à sociedade em geral;
    IV. promovam programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à
dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e raça;
    V. estimulem e pratiquem a contratação de mulheres para cargos de direção e chefia, especialmente de mulheres negras, sem distinção de remuneração;
    VI. monitorem o respeito aos direitos da mulher na cadeia produtiva vinculada à empresa;
    VII. adotem práticas de promoção da igualdade de gênero e raça;
    VIII. observem o disposto no art. 4° desta Lei.
  § 1°. Serão   sigilosos os dados relativos às empregadas a que se refere o inciso II do caput
deste artigo, ressalvada a prestação das informações obrigatórias ao Poder Público.
  § 2°. As campanhas de que trata o inciso III do caput deste artigo poderão incluir mecanismos de
educação, de conscientização e de treinamento, tais como cursos, palestras e avaliações
de aprendizagem, para que seus dirigentes, empregados, colaboradores, distribuidores,
parceiros comerciais e terceiros conheçam os valores, as normas e as políticas da empresa
e conheçam seu papel para o sucesso dos programas.
  § 3°. As    empresas    que    se habilitem para o recebimento do selo deverão prestar contas
semestralmente quanto ao atendimento dos requisitos previstos nesta Lei.
Art.3°. As empresas  interessadas em receber o Selo Municipal “Empresa Amiga da Mulher Pontagrossense” deverão se cadastrar previamente no Município de Ponta Grossa.
Art.4°. Caberá   às     empresas   certificadas com o Selo Municipal “Empresa Amiga da Mulher
Pontagrossense”, combater a discriminação de gênero e raça nas relações de trabalho
e promover a valorização e o respeito da diversidade em suas áreas e hierarquias, com
ênfase em:
    I.
resguardar a igualdade de salários e de benefícios para cargos e funções com atribuições
semelhantes, independentemente de critério de gênero e orientação sexual;
    lI. adotar políticas de metas percentuais crescentes de preenchimento de vagas e de promoção hierárquica para essas pessoas, contempladas a diversidade e a pluralidade, ainda

Art.1°. Fica      denominada     de    CYPRIANO LIMA DE ARAÚJO, a    Rua nº 20 do Loteamento
GSP LIFE PONTA GROSSA, situada no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 3 8 4, 16/09/2022

Denomina de WALDEMAR KOPROVSKI a
Rua nº 23 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 24/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 172/2022, de autoria do Vereador Leandro Bianco, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica      denominada     de    WALDEMAR     KOPROVSKI, a    Rua nº 23 do Loteamento
Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 3 8 5, de 21/09/2022

Institui, no âmbito do Município de Ponta
Grossa, o “Dia da Economia Solidária”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 24/08/2022, a partir do Projeto de Lei nº 182/2022, de autoria do Vereador Josi do Coletivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Ponta Grossa o “Dia Municipal da
Economia Solidária”, a ser comemorado anualmente no dia 24 de março.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 4 0 2, de 19/09/2022

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel
localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro
Martins, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 12/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 343/2021, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar aos respectivos donatários, dispensada o procedimento de licitação, as Áreas 3/A e 3/R, localizadas no Distrito Industrial Prefeito Cyro
Martins, respectivamente com áreas totais de 27.913,40m² e 7.617,19m², objetos das matriculas nº 31.523 e 34.992, ambas do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa
- PR.

2

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Art.2º. O pagamento poderá ser efetuado nas seguintes condições:
     I. parcela única, à vista, com desconto de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
avaliação, com prazo de 90 (noventa dias para a quitação a contar da publicação desta lei;
     II. Com entrada de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliação e em até 40 (quarenta)
parcelas mensais, consecutivas, atualizadas monetariamente, com multa de mora de 1%
(um por cento) ao mês, com prazo de 90 (noventa dias) para a quitação da entrada a contar
da publicação desta lei.
Parágrafo único - O atraso igual ou superior a 60 dias consecutivos implica na rescisão do parcelamento firmado, incidência da multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo, inscrição imediata em Dívida Ativa e cobrança pelos meios executivos previstos na
legislação municipal.
Art.3º. Ocorrida a alienação do imóvel constante nesta Lei e efetivada a quitação integral do mesmo, de acordo com o art. 14-A da Lei Orgânica do Município, ficam canceladas as cláusulas
de inalienabilidade, impenhorabilidade e irretratabilidade que gravarem o imóvel.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

D E C R E T O Nº 2 0. 8 1 8, de 09/09/2022
Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Psicólogo,
do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação de
Assistência Social de Ponta Grossa, conforme especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei
Orgânica do Município e considerando a Lei nº 4.284/1989, Lei n. 13.010/2017, e tendo em
vista o contido no protocolado SEI n° 71.668/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica transferido, a partir de 17 de agosto de 2022, do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação
de Assistência Social de Ponta Grossa, 1 (um) emprego de Psicólogo, da
seguinte forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal Técnico de Nível Superior

L E I N.º 1 4. 4 03, de 19/09/2022

Autoriza o Poder Executivo a promover a
reversão da doação do “Ginásio de Desportos Borell Du Vernay” à Liga Desportiva de
Ponta Grossa, mediante devolução do bem.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 12/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 193/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão da doação do “Ginásio de Desportos Borell Du Vernay”, objeto da matrícula 30.167, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição, desta Comarca em favor da Liga Desportiva de Ponta Grossa, mediante devolução
do bem.
Art.2º. Independentemente do disposto no artigo anterior, constituem encargos da Liga Desportiva
de Ponta Grossa, sua sucessora ou da entidade que vier a administrar o imóvel:
     I. efetuar a manutenção do imóvel;
     II. não alienar o imóvel a terceiros sem a prévia anuência do Poder Executivo;
     III. assegurar ao Município de Ponta Grossa o direito de uso das instalações para realização
de eventos esportivos sem custo, no mínimo:
   
a)
06 horas semanais para treinamentos;
b)
01 final de semana (sábado e domingo) por mês;
c)
JEM - Jogos Estudantis Municipais - 10 dias;
d)
JEEM - Jogos Estudantis das Escolas Municipais - 05 dias.
Art.3º. Se a Liga Desportiva de Ponta Grossa descumprir os encargos do artigo anterior o imóvel
retornará automaticamente ao domínio do Município.
Art.4º. Fica revogada a Lei n. 14.231, de 03/05/2022.
Art.5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 4 0 5, de 19/09/2022

Altera a Lei nº 14.181, de 24/03/2022.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 12/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 199/2022, de autoria do Poder
Executivo, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. A Lei n. 14.181, de 24/03/2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar Permissão de Uso de imóvel
em favor de DFGC SERVIÇOS DE CORTE EM MDF LTDA, com CNPJ n.
05.667467/0001-03, representada por seu sócio administrador Diego Felipe
Cordeiro, com CPF n. 042.742.859-95, sendo:
I.
...
...”
Art.2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

N. de vagas

Denominação

C.H.D.

Nível

01

Psicólogo

06

16

Art. 2º.

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a
partir de 17 de agosto de 2022, para o Quadro de Pessoal da Fundação de
Assistência Social de Ponta Grossa, a Servidora Mylena Lemes Buchner,
matrícula 30.320, ocupante do emprego público de Psicólogo.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

DECRETO

D E C R E T O Nº 2 0. 8 5 0, de 19/09/2022

Transfere permissão de execução do serviço
de táxi em favor de DARI DA CUNHA.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município c/c
o inciso IV, do art. 12, da Lei n. 13.141/2018 com a redação da Lei n. 13551/2019, e tendo em vista
o contido no protocolado oxi 26371/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica transferida a permissão de execução do serviço de táxi de ELIANE MARIA GOUVEIA
ALVES CZELUSNIAK, CPF 434.900.009-78, para DARI DA CUNHA, CPF 375.098.969-91,
Ponto n. 12, situado na Praça Duque de Caxias.
Art.2º. A presente permissão é concedida por tempo indeterminado, enquanto o permissionário
atender aos requisitos legais.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 2.549.862,00.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 76688/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 2.549.862,00 (dois milhões quinhentos e
quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais), destinado ao reforço das
seguintes Dotações Orçamentárias.

04.000.00.000.0000.0.000.
04.001.00.000.0000.0.000.
04.001.04.122.0010.2.008.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

05.000.00.000.0000.0.000.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMARH
01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
50.000,00
TRABALHISTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

05.001.04.122.0010.2.028.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01000 PASSAGENS E DESPESAS COM
1.100,00
LOCOMOÇÃO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

56 - 3.1.90.94.00.00

174 - 3.3.90.33.00.00
05.003.00.000.0000.0.000.
05.003.04.123.0020.2.031.
207 - 3.3.90.39.00.00
05.003.04.451.0022.2.033.

DECRETOS

Nº 2 0. 8 2 1, de 13/09/2022

215 - 4.5.90.65.00.00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.349.000,00
PESSOA JURÍDICA
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA CPS

07.000.00.000.0000.0.000.

01000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE
CAPITAL DE EMPRESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

07.002.26.782.0194.1.060.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO
00510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 447.000,00
PESSOA JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS

1745 - 4.4.90.39.00.00
07.003.00.000.0000.0.000.
07.003.15.452.0088.2.067.
452 - 3.3.90.30.00.00

500.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
01000 MATERIAL DE CONSUMO
123.202,00

12.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

12.002.27.812.0211.2.138.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
ESPORTES
01000 MATERIAL DE CONSUMO
11.560,00

958 - 3.3.90.30.00.00
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23.000.00.000.0000.0.000.
23.002.00.000.0000.0.000.
23.002.15.451.0088.1.145.
1602 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 68.000,00
PESSOA JURÍDICA

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado:
I. Superávit Financeiro na fonte de recurso 510 no valor de R$ 447.000,00;
II. Superávit Financeiro na fonte de recurso 1000 no valor de R$ 2.102.862,00.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à 13/09/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de setembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

DECRETO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 73060/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.004.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

21.004.08.244.0047.2.233.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO AS ENTIDADES
ASSISTENCIAIS
1098 SUBVENÇÕES SOCIAIS
50.000,00

Art. 2º.

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II da lei 4320 de 17 de março de
1964, será utilizado o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 1098 no valor
de R$ 50.000,00.

Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

______________________________________________________________________________

D E C R E T O Nº 2 0. 8 2 7, de 14/09/2022

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 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 69591/2022,

Nº 2 0. 8 3 1, de 14/09/2022
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 50.000,00.

253 - 3.3.50.43.00.00

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

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

D E C R E T O Nº 2 0. 8 3 4, de 14/09/2022

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.

DECRETA
Art. 1º.

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

N. de
vagas
01
01
01
01
01
01
01
01

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 71784/2022,

Art. 1º.

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Farmacêutico PSF
Farmacêutico PSF
Farmacêutico PSF
Farmacêutico PSF
FarmacêuticoDecreto
PSF
Farmacêutico PSF
Farmacêutico PSF
Fisioterapeuta

8
8
8
8
Pág.8 2/2
8
8
4

16
16
16
16
16
16
16
16

19/07/2022
12/07/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
08/08/2022
02/08/2022

n° 20.821/2022 –

N. de vagas
01
01

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem

8
8

14
14

01/07/2022
12/07/2022

Art. 2º.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Denominação

C.H.D.

Nível

A partir de

08
08

8
8

19/07/2022
01/08/2022

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
DecretoMatrícula
nº 20.827/2022 - Pág. 1/2Emprego
Bianca Scharr
30130
Farmacêutico PSF
Millena Luiza Palhano
30120
Farmacêutico PSF
Luana Serbai
30145
Farmacêutico PSF
Andre Luis Kravutschke Schwab
30146
Farmacêutico PSF
Carolina Bauchrowitz
30142
Farmacêutico PSF
Ana Paula Sybrux Shimazaki
30149
Farmacêutico PSF
Isabella Fernanda Milleo
30207
Farmacêutico PSF
Leticia Maria Berardi Preto Hiar
30150
Fisioterapeuta
Darci Aparecido de Oliveira
27545
Técnico em Enfermagem
Giselda Gonçalves de Lima
30119
Técnico em Enfermagem
Roseli Lara de Souza
30129
Auxiliar de Manutenção
Predial II
Denise Critiane Florencio Vieira
30141
Auxiliar de Manutenção
Aleixo
Predial II

Art. 3º.

A partir de:
19/07/2022
12/07/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
08/08/2022
02/08/2022
01/07/2022
12/07/2022
19/07/2022
01/08/2022

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

C.H.D.
4
4

Nível
16
16

Denominação
Auxiliar em Saúde Bucal

C.H.D.
8

Nível
12

C.H.D.
08

Nível
8

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de vagas
1

Art. 2º.

Auxiliar de Manutenção Predial II
Auxiliar de Manutenção Predial II

Denominação
Dentista II
Dentista II
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal de Nível Médio

N. de vagas
01

Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de
vagas
1
1

DECRETA

Ficam transferidos, a partir de 23 de agosto de 2022, do Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa para o Quadro da Fundação
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de
28/07/1989, e Lei nº 13.345, de 03/12/2018, os seguintes empregos públicos:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo I – Pessoal de Nível Superior

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

3

I.
II.
III.
IV.

Art. 3º.

Denominação
Auxiliar de Manutenção Predial II

Em consequência do previsto no artigo anterior, ficam igualmente
transferidos, a partir de 23 de agosto de 2022, para o Quadro de Pessoal da
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, os seguintes servidores:
Nome
Carlos Eduardo Souza de Moraes
Rosangela Muniz Soares
Andrea de Lima
Jeanili de Souza Brito dos Santos

Matrícula
30346
30352
30356
30355

Emprego
Dentista II
Dentista II
Auxiliar em Saúde Bucal
Auxiliar de Manutenção Predial II

Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 8 3 6,

de

14/09/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 72867/2022,

RESOLVE

Art.1°. Dar ingresso a servidora ADRIANA APARECIDA WOOD LUNELLI, matrícula nº 17.206, a
partir do dia 05 de setembro de 2022, ao emprego público de PROFESSOR 20 HORAS,
em virtude de aprovação no Concurso Público n° 001/2022, com lotação na Secretaria
Municipal de Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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DECRETO

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

DECRETO

Nº 2 0. 8 3 5, de 14/09/2022
Transfere emprego público do Quadro de Pessoal da
Fundação de Saúde 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 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° 60.761/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica transferido, a partir de 08 de agosto 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 III, da
seguinte forma:
Anexo I
Empregos Efetivos
Grupo III – Pessoal de Nível Prático
N. de
vagas
01

Art. 2º.

Art. 3º.

Denominação
Auxiliar de Manutenção Predial III

C.H.D.
08

Nível
9

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferido, a
partir de 08 de agosto de 2022, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, a
servidora Leia Schimanski, matrícula nº 28.551, ocupante do emprego público de
Auxiliar de Manutenção Predial III.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Altera o Decreto 19.912/2022, que Cria o
Centro Municipal de Educação Infantil Maria
Imaculada, no Núcleo Santa Luzia, Bairro
Chapada, conforme especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme solicitação do processo SEI nº 08219/2022,

DECRETA

Art.1º. O art. 1º. Do Decreto 19.912/2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.1º.
Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e mantido pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, o CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MARIA IMACULADA, situada na Rua São Mauro, n. 721, Núcleo Santa Luzia, Bairro Chapada, neste Município. (NR)
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 76499/2022,

______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 8 3 7,

de

14/09/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 71812/2022,

RESOLVE

Art.1°. Dar ingresso a servidora AMANDA SOUZA DOS SANTOS, matrícula nº 22.868, a partir do
dia 1º de setembro de 2022, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em virtude
de aprovação no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na Secretaria Municipal de
Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 8 3 8,

de

14/09/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 73347/2022,

RESOLVE

Art.1°. Dar ingresso a servidora BIANCA CHANTAL SCHIMINGOSKI,  a  partir do dia 06 de setembro de 2022, ao emprego público de   PROFESSOR 40 HORAS, em virtude de aprovação
no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 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. 8 3 2, de 14/09/2022

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° 42501/2022,

DECRETA

Art.1º. Fica estabelecido sentido único de tráfego, a partir de 23 de setembro de 2022, na Rua
Operários, Bairro de Olarias, no trecho compreendido entre a Rua  Judith Macedo Silveira
e Rua Ermelino de Leão, neste sentido.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 8 2 5,

de

13/09/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 71818/2022,

RESOLVE

DECRETA
Art. 1º.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Art.1°. Dar ingresso a servidora NAIR MOREIRA DE MORAIS, matrícula nº 23.456, a partir do
dia 1º de setembro de 2022, ao emprego público de PROFESSOR 20 HORAS, em virtude
de aprovação no Concurso Público n° 001/2022, com lotação na Secretaria Municipal de
Educação.
Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Nº 2 0. 8 4 4, de 14/09/2022
Efetua a transferência de valores no total de
R$ 15.000,00.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de setembro de 2022.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Nº 2 0. 8 5 2 , de 19/09/2022

Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº
14.147 de 27 de dezembro de 2021, artigo 7º, mediante a transferência de valores no
total R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo
discriminadas:

I – Ficam acrescidos os seguintes valores
21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

21.001.08.122.0010.2.212.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
00001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS

8 - 3.1.90.94.00.00

15.000,00

II – Ficam reduzidos os seguintes valores

21.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

21.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

21.001.08.122.0010.2.212.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

5 - 3.1.90.11.00.00

Art. 2º.

15.000,00

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos à 14/09/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 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. 8 6 6, de 22/09/2022

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 66947/2021,

DECRETA

Art.1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, a área de terreno 1-B/C, oriundo da subdivisão do lote 1, situado
na Chácara Maria Emília, Bairro Boa Vista, nesta cidade, com as seguintes metragens e
confrontações:
Está localizada próximo ao cruzamento das Ruas Radialista Nelson Annuziato e Ercílio
Slaviero e georreferenciado ao sistema geodésico brasileiro (sistema utm, mc=51°00’wgrw, datum sad-69), cujo o caminhamento perimetral medido com direções em azimutes e distâncias em metros, tem início no ponto c1de coordenadas (e=584792.5599 E
n=7228387.6409); deste ponto segue por linha seca 5,30 metros em 346°38’27” confrontando com a Rua Radialista Nelson Annuziato até o ponto c2 de coordenadas (e=584787.3742
E n=7228386.4094); deste ponto segue por linha seca 28,90 metros em 281°01’56” confrontando com a Rua Ercílio Slaviero até o ponto c3 de coordenadas (e=584781.2244 E
n=7228354.8656); deste ponto segue por linha seca 235,20 metros em 75°46’22” confrontando com a Rua Ercílio Slaviero até o ponto c4 de coordenadas (e=584841.5631 E
n=7228116.8858); deste ponto segue por linha seca 16,00 metros em 346°36”06” confrontando com a Rua Ercílio Slaviero até o ponto c5 de coordenadas (e=584825.9970 E
n=7228113.1779); deste ponto segue por linha seca 32,74 metros em 75°46’22” confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r2 de propriedade de espólio de Sibylle Rubinita
Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até
o ponto c6 de coordenadas (e=584834.0432 E n=7228081.4432); deste ponto segue por
linha seca 53,83 metros em 247°23’03” confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r2
de propriedade de espólio de Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos
até o ponto c7 de coordenadas (e=584854.7458 E n=7228031.7468); deste ponto segue
por linha seca 23,45 metros em 268°43’55” confrontando com a Chácara Maria Emília
1-b/r2 de propriedade de espólio de Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnosto-

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022
poulos até o ponto c8 de coordenadas (e=584855.2650 E n=7228008.2930); deste ponto segue por linha sinuosa pelo arroio lageado grande 53,44 metros confrontando com
propriedade do Município de Ponta Grossa, até chegar no ponto c9 de coordenadas
(e=584901.5177 E n=7228033.0107); deste ponto segue por linha seca 106,25 metros em
62°48’59” confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r1 de propriedade de espólio de
Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até o ponto c10 de coordenadas
(e=584852.9817 E n=7228127.5179); deste ponto segue por linha seca 136,18 metros em
257°10’47” confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r1 de propriedade de espólio
de Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até o ponto c11 de coordenadas (e=584822.7636 E n=7228260.3070); deste ponto segue por linha curva 66,28
metros confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r1 de propriedade de espólio de
Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até o ponto c12 de coordenadas
(e=584802.8804 E n=7228323.4677); deste ponto segue por linha curva 61,48 metros confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r1 de propriedade de espólio de Sibylle Rubinita
Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até o ponto c13 de coordenadas (e=584792.3812
E n=7228383.5643); deste ponto segue por linha seca, fechando o perímetro com 4,08
metros em 92°30’37” confrontando com a Chácara Maria Emília 1-b/r1 de propriedade de
espólio de Sibylle Rubinita Maria Bauer e Nicolaos Anagnostopoulos até o ponto c1, onde
iniciou o caminhamento; totalizando uma área de 8.147,26 m2. Registrado na matrícula n°
30.633 do 2° Registro de Imóveis da Comarca
de Ponta Grossa.
Art.2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo anterior à pavimentação para ligação da Avenida
Anita Garibaldi com a Rua Ercílio Slavieiro, no Bairro Boa Vista.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de setembro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº
DATA: 22/09/2022

PROTOCOLO: 67400 / 2022

122 / 2022

PROCESSO: 505

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA - ME
CNPJ: 82.492.067/0001-55

Insc. Estadual:

Endereço: AFONSO CELSO, 321
Bairro: UVARANAS Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP: 84.020-000

Telefone: 4232226516

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA
PÚBLICA - SMCSP.

JUSTIFICATIVA
ARTIGO 24, II DA LEI 8666/93.

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

2200106122001022493390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.000

R$ 12.040,000

R$ 12.040,00

123901 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, BEM COMO
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL,
REVISÃO, TROCA 1 DE GÁS E CARGAS DE GÁS,
LIMPEZA GERAL, FORNECIMENTOS DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS GERAL, PARA DEIXAR

P O R TA R I A S

Total:

12.040,00

EMBASAMENTO LEGAL

P O R T A R I A Nº 2 2. 1 4 1 / 2 0 2 2

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
7.306/2003, com o Convênio 005/2010, celebrado entre a Superintendência
Regional da Polícia Federal e o Município de Ponta Grossa, com o Decreto
16308/2019, e de acordo com o protocolado SEI 41592/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 21/09/22,
RESOLVE

TANIA MARIA SVIERCOSKI PINTO
Secretária M. de Cidadania e Segurança Pública

______________________________________________________________________________

Art. 1º. ATRIBUIR, a partir de 09 de setembro de 2022, o pagamento de
Gratificação de Segurança de 25% sobre o vencimento dos servidores abaixo
relacionados, Guardas Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Cidadania
e Segurança Pública – Comando da Guarda Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022

ADEMIR ADENILSON MARCONDES DOS SANTOS - MAT. 1002704
ADILSON DE ALMEIDA - MAT. 1002591
MARCELO MARTINS NUNES - MAT. 1002660
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

R A T I F I C A Ç Ã O
DATA: 22/09/2022

D E

DISPENSAD E

L I C I T A Ç Ã O

PROTOCOLO: 73535 / 2022

N º

123 / 2022

PROCESSO: 506

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Pág. 1/1

www.elotech.com.br
Fornecedor: GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS
E IMPRESSORAS LTDA
CNPJ: 85.467.264/0001-02

Insc. Estadual:

Endereço: BRASIL, 262
Bairro: OFICINAS

Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP: 84.036-010

Telefone:

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 21/09/2022, às 16:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Conserto de impressora modelo SL M4080, utilizada em ações da unidade móvel da Agência do Trabalhador

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 21/09/2022, às 18:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Considerando que o número de impressoras disponibilizadas para atender a demanda dos trabalhos da Agência do Trabalhador é
reduzido e além dos serviços prestados na sede temos os trabalhos realizados de forma itinerante, sendo nas quintas feiras no
Terminal Central e eventos externos são promovidos constantemente para o bom atendimento da população.
Diante disso, é de suma importância que o reparo solicitado seja feito com máxima urgência, solicitamos também que seja
verificada a possibilidade de execução do serviço através da modalidade de dispensa de licitação para maior agilidade do processo

OBJETO
JUSTIFICATIVA

DESPESA

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2601356 e o código CRC 8B84AC54.

Programática

Fonte Descrição

1000511334007321133390300000

1000 MATERIAL DE CONSUMO

1000511334007321133390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot Orde

L I C I TA Ç Õ E S

1
1

1
2

Item Descrição
114669 Serviço.
110547 Peças ( lâmpada da fusão).

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SRÇ

1
1

R$ 170,000

R$ 170,00

R$ 165,000

R$ 165,00

UND

Total:

335,00

EMBASAMENTO LEGAL

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº236/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 07 DE OUTUBRO DE
2022, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma
Eletrônica n. 236/2022, para Pregão REGISTRO DE PREÇOS, para a aquisição de
embalagens com o objetivo de atender as necessidades das unidades escolares
pertencentes a Rede Pública Municipal de Ensino. Valor Máximo R$ 1.745.556,50 (um
milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos
no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da
prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 – RAMAL: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, 22 de setembro de 2022.
SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES
Secretária Municipal de Educação

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico n.1836/2022.

JOSE CARLOS LOUREIRO NETO
Secretário Municipal de Ind. Comércio e Qualificação Profissional

______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO
212/2022

Pregão nº 212/2022 – Processo nº 441/2022 - Aquisição de notebook e licenças de Windows 10 Professional, para a execução do Projeto Esporte de Base, atendendo as necessidades
da Secretaria Municipal de Esportes.
PREGÃO FRACASSADO

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

www.elotech.com.br
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Resultado do Pregão Eletrônico nº 194/2022
Pregão nº 161/2022 – Processo nº 337/2022 – para Aquisição de troféus e medalhas para os eventos esportivos e recreativos

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser
fixada na base.- na parte superior da haste de metal,

promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes de Ponta Grossa realizado em 22/08/2022:

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

FORNECEDOR: FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA - CNPJ: 41.227.145/0001-07
Lote
1

Ordem
1

Descrição

Marca

Troféu DOURADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

aproximadamente 460 mm de altura, base oitavada,

460MM

Unidade
UND

Quant.
100

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

113,00

11.300,00

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta
com a logomarca da secretaria de esportes. Este
círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de
aproximadamente 80 mm. O diâmetro externo deste
círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

com lado frontal entre 78 mm e 82 mm de largura, por

superior a 100 mm. - ETIQUETAS – todas deverão ser

72 a 76 mm de altura. - Base contendo entre 10 e 11

no seguinte tipo de papel – adesivo branco comum 0,10

cm de altura, entre 10 e 11 cm de largura na parte

micra, semi brilho, ecosolvente, para aplicação em

superior e entre 13 e 14 cm de largura na parte inferior.

superfícies planas e lisas. - Etiqueta superior do troféu

- haste sobre a base, em metal, com aproximadamente

- a etiqueta circular, contendo 78 mm de diâmetro,

35 cm de altura total, no formato de uma asa alada. A
largura

máxima

na

parte

superior

será

deverá conter a logomarca da SMESP, com fundo

de

branco, além de um círculo de 3 mm, na cor azul,

aproximadamente 16 cm e na parte inferior, onde está

limitando a etiqueta para o seu final.

fixada sobre a base, largura próxima a 6 cm. A

altura e 70 mm de largura, contendo a logomarca da

aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

competição,

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

A palavra que define a modalidade deverá ser escrita

com a logomarca da secretaria de esportes. Este

na fonte OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA

círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 9. A

aproximadamente 105 mm. O diâmetro externo deste

expressão sexo e grupo, deverá ser escrita na fonte

círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA WINDOWS,

superior a 125 mm. - ETIQUETAS – todas deverão ser

MAIÚSCULA, em negrito, tamanho 8. Todas as

no seguinte tipo de papel – adesivo branco comum 0,10

etiquetas,

micra, semi brilho, ecosolvente, para aplicação em

4

- Etiqueta base

1

do troféu – etiqueta retangular, contendo 78mm de
altura e 70 mm de largura, contendo a logomarca da

UND

1182

13,0000

15.366,00

com

suas

laterais

inferior

e

UND

1282

13,0000

16.666,000

superior,

medalha, ficará um espaço no círculo, onde será escrito
(SMESP),

na fonte OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA

em

azul,

da

cor

da

bandeira

e

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 9. A

lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

expressão sexo e grupo, deverá ser escrita na fonte

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA WINDOWS,

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

MAIÚSCULA, em negrito, tamanho 8. Todas as

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira.

com

Ambas as linhas ou palavras, acompanharão o

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

movimento tremular, em onda, da bandeira. Na parte

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

branca superior da bandeira, deverá constar a

representando a modalidade esportiva a que se

informação, (36º JEM), em azul, conforme arte

destinam.

encaminhada e na parte branca inferior, a chama

Troféu PRATEADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

aproximadamente 400 mm de altura, base oitavada,

400MM

UND

100

89,00

8.900,00

logomarca do JEM e o ano (2022), este na cor da
medalha. O verso da medalha deverá trazer um círculo,

com lado frontal entre 72 mm e 78 mm de largura, por

de mesmo tamanho da face, descontando-se uma

68 a 72 mm de altura. - Base contendo entre 09 e 10

borda de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso,

cm de altura, entre 09 e 10 cm de largura na parte

onde deverá ser colada ou fixada, uma etiqueta

superior e entre 11,5 e 12,5 cm de largura na parte

contendo as informações de grupo, modalidade e sexo.

inferior. - haste sobre a base, em metal, com

(estas informações serão fornecidas à empresa

aproximadamente 30 cm de altura total, no formato de

vencedora do certame). - A fita deverá ter 80 cm de

uma asa alada. A largura máxima na parte superior

comprimento/2,5 cm largura e ser estampada em faixas

será de aproximadamente 14 cm e na parte inferior,

diagonais, azul e branco, conforme a descrição a

onde está fixada sobre a base, largura próxima a 5 cm.

seguir: - Uma faixa azul de 6 cm de comprimento,

A espessura desta haste de metal deverá ser de

iniciando o desenho na fita. - Uma faixa branca com 14

aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

cm de comprimento, contendo a logomarca da

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

secretaria de esportes e a logomarca do JEM,

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

devidamente distribuídos dentro do espaço. - Uma faixa

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,

azul com 12 cm de comprimento, azul este da cor da

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

bandeira, no formato degradê, das pontas para o

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta

centro, a partir dos 4 lados. - Esta mudança de cores

com a logomarca da secretaria de esportes. Este

deverá ser na seguinte proporção: 3 pedaços na cor

círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de

branca, com as logomarcas já descritas, 2 pedaços na

aproximadamente 80 mm. O diâmetro externo deste

cor azul, conforme já descrito, e início e fim da fita na

círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

cor azul, com 6 cm cada. - A união das pontas da fita

superior a 100 mm. - ETIQUETAS – todas deverão ser

deverá utilizar um espaço de 2 cm de cada ponta, com

no seguinte tipo de papel – adesivo branco comum 0,10

cola específica para este fim. A medalha deverá ser

micra, semi brilho, ecosolvente, para aplicação em

suspensa pela fita, por uma alça vazada, com largura

superfícies planas e lisas. - Etiqueta superior do troféu

interna semelhante à largura da fita e possuir em toda

- a etiqueta circular, contendo 78 mm de diâmetro,

a sua borda, espessura de aproximadamente 3 mm,

deverá conter a logomarca da SMESP, com fundo

fazendo parte da medalha. - etiqueta adesiva – deverá

branco, além de um círculo de 3 mm, na cor azul,

ser em adesivo branco comum 0,10 micra, semi brilho,

limitando a etiqueta para o seu final.

- Etiqueta base

ecosolvente, para aplicação em superfícies planas e

do troféu – etiqueta retangular, contendo 78mm de

lisas. - deverá ter o mesmo diâmetro do espaço liso

altura e 70 mm de largura, contendo a logomarca da

existente na parte posterior da medalha, conter uma

competição,

maior

marca d’água como fundo, marca d’água esta relativa

tamanho possível na sua largura. Esta logomarca ficará

à modalidade inscrita na etiqueta da medalha. - a

na parte superior da etiqueta. Na

conforme

encaminhado,

a

modalidade esportiva, definindo qual esporte será

modalidade esportiva, o sexo e a categoria, em duas

premiado com a medalha, deverá ter a modalidade,

linhas, conforme exemplo em anexo (etiqueta inferior).

contornando a medalha pela parte superior, sendo a

A palavra que define a modalidade deverá ser escrita

fonte para estas inscrições, OPENS SANS EXTRA

na fonte OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA

BOLD DO SISTEMA WINDOWS, MAIÚSCULAS, em

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 9. A

negrito, tamanho 17. Na parte inferior, o sexo e a

expressão sexo e grupo, deverá ser escrita na fonte

categoria, em linha única, separados por um espaço-

OPEN SANS EXTRA BOLD DO SISTEMA WINDOWS,

hífen-espaço. A fonte para estas inscrições será,

MAIÚSCULA, em negrito, tamanho 8. Todas as

OPENS

etiquetas,

com

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 12.

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

Todas as etiquetas, conterão uma marca d’água, com

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

representando a modalidade esportiva a que se

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

conterão

uma

parte

no

marca

inferior,

d’água,

destinam.
1

ALIZADA

arredondadas, em onda. No lado superior desta

A palavra que define a modalidade deverá ser escrita

3

PERSON

um mínimo de 130 gr e sobre a qual, deverá vir a

ficando

linhas, conforme exemplo em anexo (etiqueta inferior).

1

INVICTA

8cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm, pesando

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

modalidade esportiva, o sexo e a categoria, em duas

2

Medalhas douradas, fundida em ZAMAC, redonda, com

aproximadamente 1 cm de cada lado do círculo de 8

na parte superior da etiqueta. Na parte inferior, a

d’água,

com

bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

maior

tamanho possível na sua largura. Esta logomarca ficará

marca

d’água,

destinam.

branco, além de um círculo de 3 mm, na cor azul,

uma

marca

representando a modalidade esportiva a que se

deverá conter a logomarca da SMESP, com fundo

conterão

uma

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

- a etiqueta circular, contendo 104 mm de diâmetro,

etiquetas,

conterão

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

superfícies planas e lisas. - Etiqueta superior do troféu

no

maior

linhas, conforme exemplo em anexo (etiqueta inferior).

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta

encaminhado,

no

modalidade esportiva, o sexo e a categoria, em duas

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

conforme

encaminhado,

na parte superior da etiqueta. Na parte inferior, a

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,

competição,

conforme

tamanho possível na sua largura. Esta logomarca ficará

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

limitando a etiqueta para o seu final.

- Etiqueta base

do troféu – etiqueta retangular, contendo 78mm de

espessura desta haste de metal deverá ser de

EXTRA

BOLD

DO

SISTEMA

representando a modalidade esportiva a que se

Troféu BRONZEADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

aproximadamente 330 mm de altura, base oitavada,

330MM

UND

100

69,9000

6.990,0000

destinam. - a etiqueta deverá conter um círculo na sua
parte mais externa, de 3 mm, na cor azul, limitando a

com lado frontal entre 60 mm e 65 mm de largura, por
53 a 57 mm de altura. - Base contendo entre 07 e 08

SANS

etiqueta para o seu final.
5

1

Medalhas prateadas, fundida em ZAMAC, redonda,

INVICTA

cm de altura, entre 07 e 08 cm de largura na parte

com 8cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm,

PERSON

superior e entre 9,5 e 10,5 cm de largura na parte

pesando um mínimo de 130 gr e sobre a qual, deverá

ALIZADA

inferior. - haste sobre a base, em metal, com

vir a bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

aproximadamente 25 cm de altura total, no formato de

aproximadamente 1 cm de cada lado do círculo de 8

uma asa alada. A largura máxima na parte superior

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

será de aproximadamente 12 cm e na parte inferior,

ficando

onde está fixada sobre a base, largura próxima a 5 cm.

arredondadas, em onda. No lado superior desta

A espessura desta haste de metal deverá ser de

medalha, ficará um espaço no círculo, onde será escrito

aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

(SMESP),

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No

com

em

suas

azul,

laterais

da

inferior

cor

da

e

superior,

bandeira

e

0
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lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

contornando a medalha pela parte superior, sendo a

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

fonte para estas inscrições, OPENS SANS EXTRA

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

BOLD DO SISTEMA WINDOWS, MAIÚSCULAS, em

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira.

negrito, tamanho 17. Na parte inferior, o sexo e a

Ambas as linhas ou palavras, acompanharão o

categoria, em linha única, separados por um espaço-

movimento tremular, em onda, da bandeira. Na parte

hífen-espaço. A fonte para estas inscrições será,

branca superior da bandeira, deverá constar a

OPENS

informação, (36º JEM), em azul, conforme arte

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 12.

encaminhada e na parte branca inferior, a chama

Todas as etiquetas, conterão uma marca d’água, com

logomarca do JEM e o ano (2022), este na cor da

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

medalha. O verso da medalha deverá trazer um círculo,

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

de mesmo tamanho da face, descontando-se uma

representando a modalidade esportiva a que se

borda de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso,

destinam. - a etiqueta deverá conter um círculo na sua

onde deverá ser colada ou fixada, uma etiqueta
7

1

BOLD

DO

SISTEMA

Troféu DOURADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

vencedora do certame). - A fita deverá ter 80 cm de

aproximadamente 460 mm de altura, base oitavada,

460MM

comprimento/2,5 cm largura e ser estampada em faixas

com lado frontal entre 78 mm e 82 mm de largura, por

diagonais, azul e branco, conforme a descrição a

72 a 76 mm de altura. - Base contendo entre 10 e 11

seguir: - Uma faixa azul de 6 cm de comprimento,

cm de altura, entre 10 e 11 cm de largura na parte

iniciando o desenho na fita. - Uma faixa branca com 14

superior e entre 13 e 14 cm de largura na parte inferior.

cm de comprimento, contendo a logomarca da

- haste sobre a base, em metal, com aproximadamente

secretaria de esportes e a logomarca do JEM,

35 cm de altura total, no formato de uma asa alada. A

devidamente distribuídos dentro do espaço. - Uma faixa

largura

azul com 12 cm de comprimento, azul este da cor da

aproximadamente 16 cm e na parte inferior, onde está

bandeira, no formato degradê, das pontas para o

fixada sobre a base, largura próxima a 6 cm. A

máxima

na

parte

superior

será

centro, a partir dos 4 lados. - Esta mudança de cores

espessura desta haste de metal deverá ser de
aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

branca, com as logomarcas já descritas, 2 pedaços na

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

cor azul, conforme já descrito, e início e fim da fita na

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

cor azul, com 6 cm cada. - A união das pontas da fita

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,

deverá utilizar um espaço de 2 cm de cada ponta, com

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

cola específica para este fim. A medalha deverá ser

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta

suspensa pela fita, por uma alça vazada, com largura

com a logomarca da secretaria de esportes. Este

interna semelhante à largura da fita e possuir em toda

círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de

a sua borda, espessura de aproximadamente 3 mm,

aproximadamente 105 mm. O diâmetro externo deste

Troféu PRATEADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

lisas. - deverá ter o mesmo diâmetro do espaço liso

aproximadamente 400 mm de altura, base oitavada,

400MM

existente na parte posterior da medalha, conter uma

com lado frontal entre 72 mm e 78 mm de largura, por

marca d’água como fundo, marca d’água esta relativa

68 a 72 mm de altura. - Base contendo entre 09 e 10

à modalidade inscrita na etiqueta da medalha. - a

cm de altura, entre 09 e 10 cm de largura na parte

modalidade esportiva, definindo qual esporte será

superior e entre 11,5 e 12,5 cm de largura na parte

premiado com a medalha, deverá ter a modalidade,

inferior. - haste sobre a base, em metal, com

contornando a medalha pela parte superior, sendo a

aproximadamente 30 cm de altura total, no formato de

fonte para estas inscrições, OPENS SANS EXTRA

uma asa alada. A largura máxima na parte superior

BOLD DO SISTEMA WINDOWS, MAIÚSCULAS, em

será de aproximadamente 14 cm e na parte inferior,

negrito, tamanho 17. Na parte inferior, o sexo e a

onde está fixada sobre a base, largura próxima a 5 cm.

categoria, em linha única, separados por um espaço-

A espessura desta haste de metal deverá ser de

hífen-espaço. A fonte para estas inscrições será,

aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

OPENS

SISTEMA

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

WINDOWS, MAIÚSCULAS, em negrito, tamanho 12.

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

Todas as etiquetas, conterão uma marca d’água, com

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,

transparência que proporcione visibilidade do desenho,

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

conforme modelos em anexo, como plano de fundo,

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta

representando a modalidade esportiva a que se

com a logomarca da secretaria de esportes. Este

destinam. - a etiqueta deverá conter um círculo na sua

círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de

DO

8

1

parte mais externa, de 3 mm, na cor azul, limitando a
INVICTA

com 8cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm,

PERSON

pesando um mínimo de 130 gr e sobre a qual, deverá

ALIZADA

UND

1282

13,0000

16.666,000
0

1

Troféu BRONZEADO, em polímero metalizado, com

VITORIA

aproximadamente 330 mm de altura, base oitavada,

330MM

com lado frontal entre 60 mm e 65 mm de largura, por

aproximadamente 1 cm de cada lado do círculo de 8

53 a 57 mm de altura. - Base contendo entre 07 e 08

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

cm de altura, entre 07 e 08 cm de largura na parte

ficando

superior,

superior e entre 9,5 e 10,5 cm de largura na parte

arredondadas, em onda. No lado superior desta

inferior. - haste sobre a base, em metal, com

medalha, ficará um espaço no círculo, onde será escrito

aproximadamente 25 cm de altura total, no formato de

(SMESP),

e

uma asa alada. A largura máxima na parte superior

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No

será de aproximadamente 12 cm e na parte inferior,

lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

onde está fixada sobre a base, largura próxima a 5 cm.

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

A espessura desta haste de metal deverá ser de

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira.

fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta

Ambas as linhas ou palavras, acompanharão o

haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

movimento tremular, em onda, da bandeira. Na parte

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,

branca superior da bandeira, deverá constar a

deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de

informação, (36º JEM), em azul, conforme arte

louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta

encaminhada e na parte branca inferior, a chama

com a logomarca da secretaria de esportes. Este

logomarca do JEM e o ano (2022), este na cor da

círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de

medalha. O verso da medalha deverá trazer um círculo,

aproximadamente 80 mm. O diâmetro externo deste

azul,

50

89,0000

4.450,0000

UND

50

69,9000

3.495,0000

UND

1000

10,0000

10.000,00

superior a 100 mm.
9

vir a bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

em

UND

círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

Medalhas bronzeadas, fundida em ZAMAC, redonda,

suas

5.650,00

aproximadamente 80 mm. O diâmetro externo deste

etiqueta para o seu final.

com

113,00

superior a 125 mm.

ecosolvente, para aplicação em superfícies planas e

BOLD

50

círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

ser em adesivo branco comum 0,10 micra, semi brilho,

EXTRA

UND

de

deverá ser na seguinte proporção: 3 pedaços na cor

fazendo parte da medalha. - etiqueta adesiva – deverá

1

EXTRA

etiqueta para o seu final.

(estas informações serão fornecidas à empresa

6

SANS

parte mais externa, de 3 mm, na cor azul, limitando a

contendo as informações de grupo, modalidade e sexo.

SANS

7

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

laterais

da

inferior

cor

da

e

bandeira

de mesmo tamanho da face, descontando-se uma

círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser

borda de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso,
onde deverá ser colada ou fixada, uma etiqueta

superior a 100 mm.
10

1

Medalha dourada, fundida em ZAMAC, redonda, com

INVICTA

contendo as informações de grupo, modalidade e sexo.

5cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm, pesando

PERSON

(estas informações serão fornecidas à empresa

um mínimo de 100 gr e sobre a qual, deverá vir a

ALIZADA

vencedora do certame). - A fita deverá ter 80 cm de

bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

comprimento/2,5 cm largura e ser estampada em faixas

aproximada-mente 1 cm de cada lado do círculo de 5

diagonais, azul e branco, conforme a descrição a

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

seguir: - Uma faixa azul de 6 cm de comprimento,

ficando

iniciando o desenho na fita. - Uma faixa branca com 14

arredondadas, em onda. No lado superior desta

cm de comprimento, contendo a logomarca da

medalha, ficará um espaço no cír-culo, onde será

secretaria de esportes e a logomarca do JEM,

escrito (SMESP), em azul, da cor da bandeira e

com

suas

laterais

inferior

e

superior,

devidamente distribuídos dentro do espaço. - Uma faixa

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No

azul com 12 cm de comprimento, azul este da cor da

lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

bandeira, no formato degradê, das pontas para o

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

centro, a partir dos 4 lados. - Esta mudança de cores

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

deverá ser na seguinte proporção: 3 pedaços na cor

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira. Am-

branca, com as logomarcas já descritas, 2 pedaços na

bas as linhas ou palavras, acompanharão o movimento

cor azul, conforme já descrito, e início e fim da fita na

tremular, em onda, da bandeira. A bandeira em refe-

cor azul, com 6 cm cada. - A união das pontas da fita

rência é a bandeira do município de Ponta Grossa e a

deverá utilizar um espaço de 2 cm de cada ponta, com

sua faixa central será pintada com a cor azul turquesa.

cola específica para este fim. A medalha deverá ser

O verso da medalha deverá trazer um círculo, de

suspensa pela fita, por uma alça vazada, com largura

mesmo tamanho da face, descontando-se uma borda

interna semelhante à largura da fita e possuir em toda

de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso, para

a sua borda, espessura de aproximadamente 3 mm,

fixação de etiqueta. A medalha deverá ser suspensa

fazendo parte da medalha. - etiqueta adesiva – deverá

pela fita, por uma alça vazada, com largura interna

ser em adesivo branco comum 0,10 micra, semi brilho,

semelhante à largura da fita e possuir em toda a sua

ecosolvente, para aplicação em superfícies planas e

borda, espessu-ra de aproximadamente 3 mm, fazendo

lisas. - deverá ter o mesmo diâmetro do espaço liso

parte da medalha. - A fita deverá ter 80 cm de

existente na parte posterior da medalha, conter uma

comprimento/2,5 cm de largura, na cor azul, turquesa,

marca d’água como fundo, marca d’água esta relativa

com a inscrição SECRETARIA MUNICIPAL DE PONTA

à modalidade inscrita na etiqueta da medalha. - a

GROSSA, na cor branca, fonte OPENS SANS EXTRA

modalidade esportiva, definindo qual esporte será

BOLD

premiado com a medalha, deverá ter a modalidade,

logomarca da se-cretaria de esportes. A fita conterá

DO

SISTEMA

WINDOWS,

seguido

da

8

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
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apenas duas inscrições ora descritas, em cada lado,

estar tremulando, ficando com suas laterais inferior e

devidamente distribuí-das no espaço. - A união das

superior, arredondadas, em onda. No lado superior

pontas da fita deverá utilizar um espaço de 2 cm de

desta medalha, ficará um espaço no círculo, onde será

cada ponta, com cola especí-fica para este fim, não

escrito (SMESP), em azul, da cor da bandeira e

devendo a logomarca ou a inscrição secretaria

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No
lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

municipal de Ponta Grossa ficarem pre-judicadas na

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

sua distribuição espacial.
11

1

UND

1000

10,0000

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

Medalha prateada, fundida em ZAMAC, redonda, com

INVICTA

10.000,00

5cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm, pesando

PERSON

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira.

um mínimo de 100 gr e sobre a qual, deverá vir a

ALIZADA

Ambas as linhas ou palavras, acompanharão o

bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

movimento tremular, em onda, da bandeira. A bandeira

aproximada-mente 1 cm de cada lado do círculo de 5

em referência é a bandeira do município de Ponta

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

Grossa e a sua faixa central será pintada com a cor azul

ficando

com

suas

laterais

inferior

e

turquesa. O verso da medalha deverá trazer um círculo,

superior,

arredondadas, em onda. No lado superior desta

de mesmo tamanho da face, descontando-se uma

medalha, ficará um espaço no cír-culo, onde será

borda de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso,

escrito (SMESP), em azul, da cor da bandeira e

para fixação de etiqueta. A medalha deverá ser

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No

suspensa pela fita, por uma alça vazada, com largura

lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

interna semelhante à largura da fita e possuir em toda

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da

a sua borda, espessura de aproximadamente 3 mm,

medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,

fazendo parte da medalha. – A fita deverá ter 70 cm de

(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira. Am-

comprimento e 2,5 cm de largura, na cor azul turquesa,

bas as linhas ou palavras, acompanharão o movimento

com a inscrição SECRETARIA MUNICIPAL DE PONTA

tremular, em onda, da bandeira. A bandeira em refe-

GROSSA, na cor branca, fonte OPENS SANS EXTRA

rência é a bandeira do município de Ponta Grossa e a

BOLD

sua faixa central será pintada com a cor azul turquesa.

logomarca da secretaria de esportes. A fita conterá

O verso da medalha deverá trazer um círculo, de

apenas duas inscrições ora descritas, em cada lado,

mesmo tamanho da face, descontando-se uma borda

devidamente distribuídas no espaço. - A união das

de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso, para

pontas da fita deverá utilizar um espaço de 2 cm de

fixação de etiqueta. A medalha deverá ser suspensa

cada ponta, com cola específica para este fim, não

pela fita, por uma alça vazada, com largura interna

devendo a logomarca ou a inscrição secretaria

WINDOWS,

seguido

da

distribuição espacial.

borda, espessu-ra de aproximadamente 3 mm, fazendo
15

Troféu de aproximadamente 108 cm, base preta em

JEBS

comprimento/2,5 cm de largura, na cor azul, turquesa,

polímero octogonal com 26 cm de largura e 10 cm de

108CM

com a inscrição SECRETARIA MUNICIPAL DE PONTA

altura, com uma estatueta fixa, quatro colunas

GROSSA, na cor branca, fonte OPENS SANS EXTRA

douradas com frisos retorcidos, uma base fina com

BOLD

da

quatro águias nos cantos, um cone e taça dourada com

logomarca da se-cretaria de esportes. A fita conterá

32 cm a partir das alças. Estatueta intercambiável.

parte da medalha. - A fita deverá ter 80 cm de

DO

SISTEMA

WINDOWS,

seguido

1

Troféu de aproximadamente 102cm, base preta em

JEBS

pontas da fita deverá utilizar um espaço de 2 cm de

16

polímero octogonal com 26 cm de largura e 10 cm de

102CM

cada ponta, com cola especí-fica para este fim, não

altura, com uma estatueta fixa, quatro colunas

devendo a logomarca ou a inscrição secretaria

douradas com frisos retorcidos, uma base fina com

devidamente distribuí-das no espaço. - A união das

1

INVICTA

com 5cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm,

PERSON

pesando um mínimo de 100 gr e sobre a qual, deverá

ALIZADA

UND

1000

10,0000

500,0000

UND

2

250,00

500,0000

UND

2

220,00

440,0000

Confeccionado em plástico injetado poliestireno

10.000,00
17

1

Troféu de aproximadamente 97cm, base preta em

JEBS

polímero octogonal com 26 cm de largura e 10 cm de

97CM

vir a bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar

altura, com uma estatueta fixa, quatro colunas

aproximada-mente 1 cm de cada lado do círculo de 5

douradas com frisos retorcidos, uma base fina com

cm. Esta bandeira deverá parecer estar tremulando,

quatro águias nos cantos, um cone e taça dourada com

suas

250,00

32 cm a partir das alças. Estatueta intercambiável.

sua distribuição espacial.
Medalha bronzeada, fundida em ZAMAC, redonda,

com

2

quatro águias nos cantos, um cone e taça dourada com

municipal de Ponta Grossa ficarem pre-judicadas na

ficando

UND

Confeccionado em plástico injetado poliestireno

apenas duas inscrições ora descritas, em cada lado,

1

SISTEMA

municipal de ponta grossa ficarem prejudicadas na sua

semelhante à largura da fita e possuir em toda a sua

12

DO

laterais

inferior

e

32 cm a partir das alças. Estatueta intercambiável.

superior,

arredondadas, em onda. No lado superior desta

Confeccionado em plástico injetado poliestireno.

medalha, ficará um espaço no cír-culo, onde será

Valor Total do Fornecedor: R$ 160.199,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e nove reais).

escrito (SMESP), em azul, da cor da bandeira e

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 160.199,00 (cento e sessenta mil, cento e noventa e nove reais)
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA

acompanhando o movimento tremular da bandeira. No
lado inferior desta medalha, ficará um espaço no

______________________________________________________________________________

círculo, onde será escrito, (Prefeitura de) na cor da
medalha e abaixo desta, em letras Maiúsculas,
(PONTA GROSSA), em azul, da cor da bandeira.

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

Ambas as linhas ou palavras, acompanharão o

Estado do PARANA
Exercício: 2022

movimento tremular, em onda, da bandeira. A bandeira
em referência é a bandeira do município de Ponta
Grossa e a sua faixa central será pintada com a cor azul

R A T I F I C A Ç Ã O

turquesa. O verso da medalha deverá trazer um círculo,

D E

INEXIGIBILIDADE D E

L I C I T A Ç Ã O

N º

1 / 2022

de mesmo tamanho da face, descontando-se uma
borda de 2 mm de espessura, com 1 mm de altura, liso,

DATA: 22/09/2022

para fixação de etiqueta. A medalha deverá ser

PROTOCOLO: 69432 / 2022

FUNDACAO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA

interna semelhante à largura da fita e possuir em toda

CONTRATADO(A)

a sua borda, espessura de aproximadamente 3 mm,
fazendo parte da medalha. - A fita deverá ter 80 cm de

Fornecedor: TELIGO - ENGENHARIA E COMUNICACAO LTDA - ME

comprimento/2,5 cm de largura, na cor azul, turquesa,

CNPJ: 07.758.125/0001-24

com a inscrição SECRETARIA MUNICIPAL DE PONTA
DO

SISTEMA

WINDOWS,

seguido

Bairro: MERCES

da

apenas duas inscrições ora descritas, em cada lado,

A FUNEPO, solicitou Serviços de renovação de outorga da TV, acompanhamento técnico do processo de renovação, elaboração e
responsabilização do laudo de vistoria, confecção de todo o processo de licenciamento de TV e responsabilidade técnica junto ao
Ministério das Comunicações e da Anatel relativas à concessão, outorga, licenças e autorizações

devidamente distribuí-das no espaço. - A união das
cada ponta, com cola especí-fica para este fim, não

JUSTIFICATIVA

devendo a logomarca ou a inscrição secretaria

Tendo em vista a necessidade de prosseguimento do processo de regularização da TV Educativa no que tange a renovação da
outorga perante o Ministério das Comunicações e ainda perante a Anatel, nos aspectos técnicos, solicitamos a contratação de
empresa especializada para tais regularizações, que ofereça serviços de engenharia e consultoria na área de telecomunicações

municipal de Ponta Grossa ficarem pre-judicadas na
sua distribuição espacial.
Troféu, sendo 80 dourados, 80 prateados e 80
bronzeados,

em

polímero

metalizado,

com

CEP: 80.810-000

OBJETO

pontas da fita deverá utilizar um espaço de 2 cm de

1

Cidade: Curitiba - PR

Telefone:

logomarca da se-cretaria de esportes. A fita conterá

13

Insc. Estadual:

Endereço: MANOEL RIBAS, 985

GROSSA, na cor branca, fonte OPENS SANS EXTRA
BOLD

PROCESSO: 8

CONTRATANTE

suspensa pela fita, por uma alça vazada, com largura

VITORIA

UND

240

69,9000

16.776,00

330MM

DESPESA
Programática

aproximadamente 330 mm de altura, base oitavada,

1700124722001021683390390000

com lado frontal entre 60 mm e 65 mm de largura, por

Fonte Descrição
1

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

53 a 57 mm de altura. - Base contendo entre 07 e 08

Lot Orde

cm de altura, entre 07 e 08 cm de largura na parte
superior e entre 9,5 e 10,5 cm de largura na parte

1

inferior. - haste sobre a base, em metal, com
aproximadamente 25 cm de altura total, no formato de

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

12.

2.957,01

35.484,12

115964 Contratação de empresa especializada para tais regularização,
que ofereça serviços de engenharia e consultoria na área de
tele-comunicações.

Total:

uma asa alada. A largura máxima na parte superior
será de aproximadamente 12 cm e na parte inferior,

35.484,12

EMBASAMENTO LEGAL

onde está fixada sobre a base, largura próxima a 5 cm.

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico n.1804/2022.

A espessura desta haste de metal deverá ser de
aproximadamente 2 mm. A haste de metal deverá estar
fixada sobre a base, com um parafuso, devendo esta
haste ter um pedaço dobrado, para que possa ser

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Presidente da FUNEPO

fixada na base. - na parte superior da haste de metal,
deverá haver um círculo, estilizando uma coroa de
louros, sobre a qual haverá a aposição de uma etiqueta
com a logomarca da secretaria de esportes. Este
círculo deverá ter um diâmetro na sua parte interna de
aproximadamente 80 mm. O diâmetro externo deste
círculo, estilizando uma coroa de louros, não deverá ser
superior a 100 mm
14

1

Medalha, sendo 1.000 douradas, 1.000 prateadas e

INVICTA

1.000 bronzeadas, fundida em ZAMAC, redonda, com

PERSON

4cm de diâmetro, espessura mínima de 3 mm, pesando

ALIZADA

UND

3000

7,5000

22.500,00

um máximo de 100 gr e sobre a qual, deverá vir a
bandeira de Ponta Grossa, que deverá passar
aproximadamente 1 cm de cada lado do círculo que
delimita a medalha.

Esta bandeira deverá parecer

www.elotech.com.br
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Resultado do Pregão Eletrônico nº 114/2022
Pregão nº 114/2022 – Processo nº 245/2022 – para Registro de Preços para aquisição de ENXOVAL INFANTIL com o objetivo de atender
as necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil pertencentes à Secretaria Municipal de Educação do Município de Ponta
Grossa realizado em 01/07/2022:
FORNECEDOR: ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS-ME - CNPJ: 13.806.931/0001-23
Lote
1

Ordem
1

Descrição

Marca

TRAVESSEIRO INFANTIL PARA BEBÊ: anti -

EUMAC BABY

sufocante, antialérgico, lavável, espuma 100%

TRAVESSEIRO

poliuretano, produto não perecível. Dimensões

INFANTIL

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

UND

1000

6,5000

6.500,0000

UND

1000

20,0000

20.000,0000

aprox.: 30 x 21cm com espessura de 2 cm.
Tecido 100% algodão.
4

1

TOALHA DE BANHO dupla face: Tamanho
aproximado

70cmx90cm;

Estampa

variada

EUMAC BABY
TOALHA DE

verde; Com capuz; 100% algodão.

BANHO

Valor Total do Fornecedor: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).
FORNECEDOR: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP - CNPJ: 14.221.429/0001-13
Lote

Ordem

2

1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
(R$)

(R$)

COBERTOR INFANTIL ANTIALÉRGICO: microfibra plush,

BELLA

UND

1000

16,7700

16.770,0000

Valor Total

100% poliéster, antialérgico,
medindo: 0,90 x 110 cm - cor verde água
Valor Total do Fornecedor: R$ 16.770,00 (dezesseis mil, setecentos e setenta reais).

Ordem

3

1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

KIT ENXOVAL 02 PEÇAS - CONTENDO: 01 (um) lençol

Própria

UND

1000

com elástico 90 x 150 cm, 01 (um) fronha 30 x 40 cm,

Vittaly

Valor

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DAYANNE GOMES DOS SANTOS BATISTA
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LISIANE TASSO GUITES MERELES
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 315.589,37 (trezentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2022

FORNECEDOR: VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 09.174.668/0001-20
Lote

9

Valor Total

Unit. (R$)

(R$)

25,0000

25.000,0000

composição do tecido: 100% algodão, cor verde água.
Valor Total do Fornecedor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 68.270,00 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta reais)
MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 3.522,65 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2022

C O N T R ATO S
CONTRATO Nº 323/2022 – (004/2022 número SMESP)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONTITECH DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: Patrocínio, pela Continental, no “36° Jogos Estudantis Municipais” (doravante denominado “JEM”), que serão realizados em outubro do ano corrente. O patrocínio será através de material
esportivo, que serão utilizados na realização dos jogos.
PRAZO: 03 (três) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 236/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:
LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
___________________________________________________________________________
Página 1
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluído no anexo I, do instrumento originário o monitoramento
do Lote 14, referente ao CMEI Recanto Brasil, no valor, referente ao período de 22/08/2022 a
04/10/2022, de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), sendo:
Agosto - 31 dias - R$ 120,00
Setembro - 30 dias - R$ 120,00
Outubro - 3 dias - R$ 12,00
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 194/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITACOES LTDA
OBJETO: Aquisição eventual de material permanente para uso do Departamento Operaiconal da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
VALOR: R$ 47.192,00 (quarenta e sete mil, cento e noventa e dois reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 184/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 354/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: KREMER SEGURANÇA PRIVADA LTDA
OBJETO: prestação de serviço de vigia 24(vinte e quatro) horas ininterruptas, para Arena Multiuso,
sito a Avenida dos Vereadores s/n, com permanência de 01 (um) vigia em cada turno no local,
sendo um posto diurno 12 x 36 horas e um posto noturno 12 x 36 horas
VALOR: R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de Licitação nº 113/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 359/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELLI EPP
OBJETO: aquisição de impressoras, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
VALOR: R$ 9.690,00 (nove mil, seiscentos e noventa reais)
PRAZO: 10 (dez) dias vigência 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 190/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 360/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: aquisição de impressoras, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PRAZO: 10 (dez) dias vigência 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 190/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 131.850,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA ME
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 97.705,75 (noventa e sete mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WAM LICITACOES LTDA
OBJETO: Aquisição eventual de materias de consumo a serem utilizados pelos Departamentos da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 340.752,75 (trezentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta
e cinco centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 172/2022

SMC

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E C U LT U R A
EDITAL 019/2022
SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA DIFUNDIR OS POVOS, COMUNIDADES
TRADICIONAIS E A CULTURA POPULAR DE PONTA GROSSA
A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (doravante SMC),
e o Conselho Municipal de Política Cultural (doravante CMPC), atendendo às políticas
culturais do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo
Plano Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017), com a finalidade de incentivar e preservar
os Povos e a Cultura Popular Brasileira presente no município de Ponta Grossa, institui a
seleção de projetos culturais para a difusão dos Povos, Comunidades Tradicionais e a Cultura
Popular, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.
1 - DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - O presente edital destina-se à seleção de projetos que contemplem atividades formativas
como oficina, seminário, debate, minicurso e palestra, relacionadas aos Povos, Comunidades
Tradicionais e a Cultura Popular.
1.2 - O objetivo deste edital é difundir, promover, incentivar, salvaguardar, fomentar e
reconhecer o trabalho de grupos e pessoas com atuação na Cultura Popular na cidade de
Ponta Grossa.
1.3 - Este edital atende aos itens dispostos na Lei 13.694/2020, que institui o Programa
Municipal de Salvaguarda de Bens Culturais de Ponta Grossa, bem como:
I - a valorização das identidades culturais em Ponta Grossa;
II - a universalização do acesso à cultura e às formas de fomento;
III - a participação da sociedade civil;
IV - a valorização da memória e do Patrimônio Cultural ponta-grossense como fator de
desenvolvimento social;
V - a valorização de espaços representativos de identidades, como mercados, feiras, praças
e santuários;
VI - o fomento às produções artístico-culturais, como forma de complementar a Política de
Salvaguarda de Bens Culturais.
1.4 - Poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas que sejam artistas,
produtores(as), membros de grupos populares, entre outros. Os proponentes devem ser
residentes ou estabelecidos no município de Ponta Grossa há pelo menos 02 (dois) anos.
1.5 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e/ou com a SMC, bem como servidores com vínculo
empregatício com a mesma (efetivos ou comissionados) e membros titulares ou suplentes do
CMPC.
1.6 - Somente será possível a apresentação de 01 (um) projeto por proponente.
2 - DOS PROJETOS E AÇÕES FORMATIVAS
2.1 - Os projetos inscritos devem ser ações formativas de valorização da cultura popular em
sua diversidade de expressões, como:
a) Rituais e festas populares; danças dramáticas;
b) Arte popular performática;
c) Arte e artesanato popular: pinturas, desenhos e outras formas de artesanato e expressão
plástica;
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d) Educação e processos próprios de transmissão de conhecimentos: mitos, histórias e
outras narrativas orais; textos escritos;
e) Cuidados e práticas populares de saúde;
f) Culinárias tradicionais;
g) Outras formas de expressão próprias das culturas populares e tradicionais.
2.2 - O(A) proponente deverá realizar, obrigatoriamente, 01 (uma) ação formativa do projeto
contemplado por este edital em local a ser definido entre os diversos espaços públicos
(escolas públicas do ensino básico, parques, praças, etc.) ou espaços como associações,
instituições beneficentes e de assistência social e abrigos no Município de Ponta Grossa,
conforme Carta de Anuência a ser enviada no momento da inscrição.
2.2 - Cada ação formativa deverá ter duração mínima de 60 (trinta) minutos.
2.3 - As ações formativas serão gratuitas e deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia
30 de novembro de 2022, com a sua comprovação entregue à SMC até o dia 05 de
dezembro de 2022.
2.4 - A contrapartida de cada espetáculo de música contemplado por este edital deverá ser a
realização, em cada espaço de espetáculo, de uma ação educativa (oficina ou palestra), com
temas obrigatoriamente relacionados à música e previsto em plano específico a ser enviado
no momento da inscrição. Cada ação educativa deverá ter duração mínima de 40 (quarenta)
minutos.
2.5 - Na ação educativa deverá ser informado, obrigatoriamente, sobre o grupo ou banda e a
viabilização do espetáculo de música com recursos do Fundo Municipal de Cultura. Além
disso, pode-se contextualizar o espetáculo, por exemplo com a biografia do compositor,
contexto social no qual a obra foi produzida, explicação dos instrumentos utilizados,
características do repertório, etc.. Nos casos em que forem possíveis, poderá haver ainda
debates sobre o conteúdo apresentado, contemplando, assim, o objetivo primordial de
formação de plateia.
2.6 - Caberá à SMC, em posse de todos os cronogramas dos projetos contemplados por este
edital, a inclusão das datas de apresentações de música e das respectivas ações educativas
em sua Agenda Cultural.
2.7 - Todas as questões referentes à produção, promoção e divulgação; local, data, horário e
transporte; material e equipamento técnico e artístico; pagamento de direitos autorais;
contratação de profissionais, entre outras, são de inteira responsabilidade do(a) proponente.
2.8 - Os(As) proponentes que forem contemplados(as) por este edital poderão realizar
parcerias com empresas e instituições ou receber patrocínios e contribuições que visem ao
melhor desenvolvimento do seu espetáculo de música.
3 - DA ORIGEM DOS RECURSOS
3.1 - Os recursos do edital são provenientes do Fundo Municipal de Cultura. O saldo
disponível para premiação é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4 - DA PREMIAÇÃO
4.1 - Este edital premiará até 30 (trinta) projetos de ações formativas e valorização da cultura
popular.
4.2 - Os projetos selecionados receberão, individualmente, um prêmio no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Este valor será pago em parcela única, após a entrega do relatório final da
execução do projeto até o dia 5 de dezembro de 2022.
4.3 - Caso o(a) proponente seja selecionado, mas não execute o projeto por quaisquer motivos
e expirado o prazo para comprovação da realização do mesmo, o(a) proponente perderá o
direito de receber o prêmio, este recurso retornará ao Fundo Municipal de Cultura e o(a)
proponente ficará impedido de participar pelo período de 02 (dois) anos de qualquer edital da
SMC.
4.4 - Recairão sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.
4.5 - O processo de liberação dos pagamentos será iniciado mediante a assinatura prévia do
recibo por todos os premiados por este edital.
5 - DAS INSCRIÇÕES
5.1 - As inscrições estarão abertas de 23 de setembro de 2022 até às 23h59 (horário de
Brasília) de 30 de outubro de 2022, estritamente de forma online pelo site da SMC
(cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2).
5.2 - O(A) proponente deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
- Nome do projeto;
- Dados de identificação do(a) proponente;
- Declaração de residência em Ponta Grossa há no mínimo 02 (dois) anos.
ANEXOS:
PESSOA FÍSICA
- Cópia do documento de identificação do(a) proponente;
- Cópia do CPF do(a) proponente;
- Cópia do comprovante de residência em nome do(a) proponente (comprovantes
emitidos por instituição bancária, contratos de locação de imóvel, IPTU, contas de água, luz,
telefone, cartão de crédito, multas, entre outros). Serão aceitos comprovantes emitidos nos
últimos três meses a contar da data da publicação deste edital. Caso o(a) proponente não
possua um comprovante de residência em seu nome, o(a) mesmo(a) deverá anexar o
comprovante em nome de terceiro(a) e obrigatoriamente uma carta de co-residência,
conforme modelo disponibilizado no site;
- Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos municipais (CND):
este documento pode ser emitido em https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portalcontribuinte/emissao-certidoes;
- Certidão de antecedentes cíveis e criminais: este documento pode ser emitido em
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao.
- Projeto de atividade (conforme modelo disponibilizado no site);
- Autorização dos espaços onde serão realizadas as atividades.
PESSOA JURÍDICA:

-

Cartão CNPJ;
Cópia do certificado da condição de MEI (CCMEI), contrato social com
a última alteração ou estatuto atualizado;
Cópia do documento de identificação do(a) representante legal;
Cópia do CPF do(a) representante legal;
Cópia do documento bancário em nome da empresa;
Cópia do comprovante de endereço. Serão aceitos comprovantes
emitidos nos últimos três meses a contar da data da publicação deste edital;
Certidão jurídica negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de
débitos municipais (CND): este documento pode ser emitido em
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/emissao-certidoes;
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-

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos
trabalhistas (CNDT);
Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais: este documento pode ser
emitido em https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao;
Projeto de atividade (conforme modelo disponibilizado no site);
Autorização dos espaços onde serão realizadas as atividades.
5.3 – O projeto inscrito deverá conter as seguintes informações:
- Título do projeto;
- Sinopse;
- Nome artístico dos(as) integrantes e/ou grupos envolvidos;
- Justificativa do projeto e pertinência da proposta à Cultura Popular ponta-grossense;
Relação
dos
espaços
onde
serão
realizadas
as
atividades;
- Cronograma prévio de atividades;
- Estimativa de público;
- Histórico ou currículo de trabalhos desenvolvidos pelo(a) proponente e/ou
integrantes do projeto.
5.4 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a SMC não se responsabilizam por inscrições
não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de
linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
6 - DA HOMOLOGAÇÃO
6.1 - A SMC divulgará até o dia 1 de novembro de 2022 no site da SMC, e publicará em
Diário Oficial, o edital de homologação com as inscrições deferidas e indeferidas, com os
nomes dos projetos listados em ordem alfabética.
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser preenchidos e
encaminhados pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do dia 03 de
novembro de 2022. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento
da inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc.).
6.3 - Os recursos serão avaliados por representantes da SMC e pela titular da cadeira de
Artes Populares do CMPC. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 4 de novembro
de 2022, podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos
reparos.
7 - DA SELEÇÃO
7.1 – Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03
(três) pessoas de reconhecido saber na área de Cultura Popular, observando os seguintes
critérios:
a) adequação ao tema e à proposta do edital - até 1,0 (um) ponto
b) qualidade e justificativa das atividades propostas - até 6,0 (seis) pontos
c) qualificação dos(as) integrantes do projeto – até 3,0 (três) pontos
d) ponto extra para mestres e mantenedores(as) dos saberes populares - até 1,0 (um)
ponto

7.2 - Os critérios serão avaliados com peso específico, com valor total a ser atingido de 11,0
(onze) pontos para avaliação final de cada jurado(a), obtendo-se o resultado final a partir da
média aritmética das notas dos(as) 03(três) jurados(as) [(nota jurado(a) 1 + nota jurado(a) 2
+ nota jurado(a) 3) dividido por 3].
7.3 – A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o CMPC e a SMC é irrevogável e
irrecorrível, podendo as 03 (três) instâncias deixarem de conceder os prêmios em função da
qualidade dos projetos apresentados.
7.4 – A comissão avaliadora, o CMPC e a SMC poderão aprovar os projetos com ressalvas,
com aprovação final mediante alterações sugeridas aos(às) proponentes para adequação ao
edital.
7.5 - Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios:
a) maior nota no critério b;
b) maior nota no critério c;
c) maior nota no critério a;
d) sorteio.
8 - DO RESULTADO
8.1 – O resultado final do concurso será divulgado no site da SMC, até o dia 18 de novembro
de 2022 e publicado em Diário Oficial.
8.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor
correspondente a cada premiação não paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura, para
uso em editais futuros do segmento de Artes Populares.
9 – DO RELATÓRIO
9.1 – Cada contemplado(a) deverá comprovar a realização de todas as fases por meio da
entrega de um relatório ao final das atividades, que deverá, obrigatoriamente, conter:
- Cronograma das atividades realizadas;
- Mínimo de 03 (três) fotos de cada atividade, mostrando o público e a atividade;
- Lista de presença no caso das oficinas;
- Depoimento do(a) contemplado(a) acerca da participação no edital, com informações sobre
o andamento das atividades e logística, aceitação do público, dificuldades, pontos positivos e
negativos e sugestões.
9.2 – Os relatórios deverão ser enviados em formato .pdf ao Departamento de Cultura da SMC
através do e-mail fmcpg@hotmail.com, até o dia 5 de dezembro de 2022.
9.3 - Caso o(a) contemplado(a) não entregue o relatório comprovando a realização das
atividades, sofrerá as sanções previstas no item 4.3.
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 – Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação
junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos(as) proponentes dos projetos.
Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
10.2 – Os(As) inscritos(as) concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem
qualquer ônus para os realizadores.
10.3 – Os(As) participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
10.4 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC em conjunto com o
CMPC.

3. DAS INSCRIÇÕES EM CADA CATEGORIA

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022
10.5 – Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
Ponta Grossa, 2 de setembro de 2022
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
CRONOGRAMA
Prazo de inscrição

23/09 a 30/10

Homologação das inscrições

01/11

Recursos

03/11

Homologação dos recursos

04/11

Resultado

18/11

Execução dos projetos aprovados

21/11 a 30/11

Entrega do relatório

05/12

______________________________________________________________________________
EDITAL 020/2022
SELETIVA DE APOIO A PROJETOS DE CINE-FOTO-VÍDEO PONTA-GROSSENSES
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (doravante SMC) e
o Conselho Municipal de Política Cultural (doravante CMPC), atendendo às políticas culturais
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano
Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017), com a finalidade de incentivar a realização de
produtos audiovisuais, bem como a formação de plateia, instituem este edital de Apoio a
Produção de Cinema e Vídeo no município de Ponta Grossa, com recursos do Fundo
Municipal de Cultura, totalizando o valor de R$30.000,00 (sessenta mil reais) divididos da
seguinte forma, em 02 (duas) categorias:
a) Vídeos curtíssimos de 01 (um) a 03 (três) minutos de linguagem livre e que não tenham
sido premiados pelo Fundo Municipal de Cultura de Ponta Grossa em editais anteriores.
b) Videoclipes de músicos e bandas da Cidade de Ponta Grossa, produzidos a partir de 2019
e que não tenham sido premiados pelo Fundo Municipal de Cultura de Ponta Grossa em
editais anteriores.
1- DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de setembro de 2022 até às 23h59 (horário de
Brasília) de 30 de outubro de 2022, estritamente de forma online pelo site da SMC,
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
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cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2.
5.2 - O interessado deverá inserir no formulário os seguintes dados conforme a CATEGORIA:
3.2 - CATEGORIA 1 (VÍDEOS CURTÍSSIMOS)
FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA A CATEGORIA 1
- Título do vídeo;
- Nome e dados pessoais do(a) proponente;
- Duração do vídeo
- Link para acesso do vídeo na plataforma digital em que está postado.
ANEXOS PARA A CATEGORIA 1
- Cópia de documento de identificação com foto, assinatura e o número legível: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do proponente;
- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do proponente;
- Cópia do comprovante de residência em nome do representante (contas de água, luz,
telefone, boletos, documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de
imóvel.). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da
publicação deste edital. ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de
residência em seu nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e
obrigatoriamente uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
- Cópia de documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta (deve
estar no nome do representante e não pode ser conta conjunta), número da agência, número
da conta, número da operação (se houver);
- Certidão Negativa de Débitos Municipal;
- Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais: este documento pode ser emitido em
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao.
3.3 - CATEGORIA 2 (VIDEOCLIPES)
FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA A CATEGORIA 2
- Título do videoclipe (música);

-

Nome e dados pessoais do proponente;
Nome do diretor ou diretora do videoclipe;
Nome da banda ou artista do videoclipe;
Link para acesso do vídeo na plataforma digital em que está postado.

ANEXOS PARA A CATEGORIA 2
- Cópia de documento de identificação com foto, assinatura e o número legível: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do proponente;
- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do proponente;
- Cópia do comprovante de residência em nome do representante (contas de água, luz,
telefone, boletos, documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de
imóvel.). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da
publicação deste edital. ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de
residência em seu nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e
obrigatoriamente uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
- Cópia de documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta (deve
estar no nome do representante e não pode ser conta conjunta), número da agência, número
da conta, número da operação (se houver);
- Certidão Negativa de Débitos Municipal do município de residência do proponente.
Para residentes em Ponta Grossa este documento pode ser emitido em
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/emissao-certidoes;
- Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais: este documento pode ser emitido em
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao;
- Carta de anuência do diretor/Produtor do Videoclipe caso não seja o(a) proponente.
- Carta de anuência do artista ou responsável pela banda do videoclipe.

1.1 - Poderão participar como proponentes pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas
no município de Ponta Grossa há pelo menos 6 (seis) meses anteriores à publicação deste
edital. Também estão aptos a participar do presente edital proponentes não domiciliados em
Ponta Grossa, desde que sejam diretores ou produtores de videoclipe de banda ou músico
solo domiciliado em Ponta Grossa.

3.5 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Cultura não se
responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

1.2 - Será possível a apresentação de até 02 (dois) projetos por proponente, porém, apenas
um projeto em cada categoria. Nesse caso, cada projeto deverá ser inscrito em separado
obedecendo às especificidades de inscrição de cada categoria.

4.1 – Os vídeos concorrentes nas 02 (duas) categorias deste edital poderão ser premiados
em 02 (duas) fases:

2 - DOS PROJETOS E CATEGORIAS:
2.1 - CATEGORIA – 1 (VÍDEOS CURTÍSSIMOS)
2.1.1 – Serão aceitas inscrições de vídeos de 01 (um) a 03 (três) minutos de linguagem livre.
2.1.2 - Nessa categoria não há exigência de estilo ou gênero. Ou seja, pode ser mini
documentário, ficção, animação, experimental, vídeo performance, vídeo poema, entre outros,
podendo ser colorido, P&B, ou misto.
2.1.3 - O(a) proponente deverá obrigatoriamente ser o(a) realizador(a) do vídeo;
2.1.4 - O vídeo precisa estar publicado em alguma plataforma digital (YouTube, Vimeo, etc.)
com acesso liberado e obedecer aos seguintes padrões:
a) Formato de tela 16:9 (widescreen)
b) Resolução mínima full HD (1920x1080p)
2.1.5 – O vídeo não precisa ser inédito, mas sua data de publicação não pode ser anterior ao
ano 2019.
2.1.6 – O vídeo não pode ter sido premiado em qualquer edição anterior dos editais do Fundo
Municipal de Cultura de Ponta Grossa.
2.2 CATEGORIA – 2 (VIDEOCLIPES)
2.2.1 - Videoclipes produzidos a partir de 2019 e que não tenham sido premiados pelo Fundo
Municipal de Cultura de Ponta Grossa em editais anteriores.
2.2.2 - Os videoclipes inscritos deverão obrigatoriamente ser produzidos ou dirigidos por
realizadores pontagrossenses ou ter sido realizados para projetos musicais pontagrossenses.
Neste caso, o proponente deverá ser o representante da banda ou grupo musical ou o(a)
artista de projeto solo e deter o direito de uso do material comprovado por carta de anuência.
Pode também o proponente ser não domiciliado em Ponta Grossa, desde que o clipe seja de
músicos ou bandas da cidade de Ponta Grossa, neste caso documentos como CNDs devem
ser da cidade de domicílio do proponente.
2.2.3 - Os videoclipes precisam obedecer aos seguintes padrões:
a) Formato de tela 16:9 (widescreen)
b) Resolução mínima full HD (1920x1080)
2.2.4 - Os videoclipes não precisam ser inéditos.
3. DAS INSCRIÇÕES EM CADA CATEGORIA
3.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de setembro de 2022 até às 23h59 (horário de
Brasília) de 30 de outubro de 2022, estritamente de forma online pelo site da SMC,
cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2.
5.2 - O interessado deverá inserir no formulário os seguintes dados conforme a CATEGORIA:
3.2 - CATEGORIA 1 (VÍDEOS CURTÍSSIMOS)
FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA A CATEGORIA 1
- Título do vídeo;
- Nome e dados pessoais do(a) proponente;
- Duração do vídeo

4. DA PREMIAÇÃO

a) Fase Classificação – Nesta fase serão classificados 12 (doze) vídeos em cada categoria.
Cada vídeo classificado receberá o prêmio em dinheiro no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
b) Fase Mostra – Todos os vídeos classificados participarão de uma Mostra Pública que será
realizada no Centro de Cultura de Ponta Grossa no mês de novembro, em data e horário a
serem divulgados posteriormente pela Secretaria Municipal de Cultura. Nesta Mostra, o
público participante elegerá, através de votação depositada em urna, os 03 (três) melhores
vídeos curtíssimos e os 03 (três) melhores videoclipes que receberão mais R$1.000,00 (um
mil reais) cada.
4.2 - Os prêmios serão pagos após a homologação dos resultados da fase Mostra Pública.
4.3 - Recairão sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.
4.4 - O processo de liberação dos pagamentos será iniciado mediante a assinatura prévia do
recibo por todos os premiados por este edital.
5 - DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A SMC divulgará até o dia 1 de novembro de 2022 no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e publicará em Diário Oficial, o edital de homologação com
as inscrições deferidas e indeferidas, com os nomes dos(as) artistas listados em ordem
alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser preenchidos e
encaminhados pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do dia 03 de
novembro de 2022. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento
da inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
5.3 - Os recursos serão avaliados por representantes da SMC e pelo titular da cadeira de
Cine-Foto-Vídeo do CMPC. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 05 de
novembro de 2022, podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com
os devidos reparos.
6 - DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03
(três) membros da área audiovisual, designados pela Secretaria Municipal de Cultura em
conjunto com o CMPC, observando os seguintes itens de avaliação:
a) Relevância Cultural da proposta apresentada de acordo com o Plano Municipal de Cultura
de Ponta Grossa (Lei 13.026/2017);
b) Originalidade;
c) Fotografia;
d) Edição.
6.2 - Cada aspecto avaliado terá o valor máximo de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, podendo
o projeto atingir a somatória de 10,0 (dez) pontos. O resultado final será a soma das notas
dos 03 (três) avaliadores dividida por 03 (três).
7 - DO RESULTADO:
7.1 - O resultado será divulgado no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura até o dia 21 de
novembro de 2022 e publicado em Diário Oficial.

2.2 - Os projetos devem ser realizados a partir de roteiros inéditos e originais.

c) Fotografia;

2.3 - Serão premiados 03 (três) projetos para a produção de filmes ficcionais de curtametragem, que deverão ser gravados e finalizados em resolução full HD.

d) Edição.
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dos 03 (três) avaliadores dividida por 03 (três).

2.5 – O(a) proponente deverá obrigatoriamente estar incluso(a) na equipe principal do projeto;

7 - DO RESULTADO:

2.6 - Cada participante da equipe principal deve assumir a responsabilidade técnica em pelo
menos uma das seguintes funções:
a) Roteiro
b) Produção
c) Direção
d) Direção de fotografia
e) Direção de arte
f) Edição
g) Trilha sonora original

7.1 - O resultado será divulgado no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura até o dia 21 de
novembro de 2022 e publicado em Diário Oficial.
7.2 – Caso não haja a utilização de todo recurso destinado a este Edital por falta de projetos,
o valor correspondente a cada premiação não paga voltará para a conta do Fundo Municipal
de Cultura.
8 – DO RELATÓRIO:
8.1 – Cada contemplado(a) deverá apresentar uma avaliação acerca da sua participação no
edital, apontando aspectos positivos e negativos de todo o processo do Edital e sugestões
para o aperfeiçoamento dos Editais Públicos de Cultura no nosso município.
8.2 - Os relatórios deverão ser enviados em formato .pdf ao Departamento de Cultura da SMC
através do e-mail fmcpg@hotmail.com, até o dia 5 de dezembro de 2022.

2.7 – O(a) proponente terá a sua participação limitada a três funções no projeto;
2.8 – Os(as) demais da equipe principal poderão assumir até duas funções no projeto;
2.9 - O Roteiro deve ser original e inédito;
2.10 – O(a) roteirista não precisa obrigatoriamente compor a equipe principal do projeto;
2.11 – O(a) roteirista não precisa obrigatoriamente morar em Ponta Grossa.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Secretaria
Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores efetivos ou
comissionados da Secretaria Municipal de Cultura e membros titulares ou suplentes do
Conselho Municipal de Política Cultural.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 – As inscrições estarão abertas de 23 de setembro de 2022 até às 23h59 (horário de
Brasília) de 27 de outubro de 2022, estritamente de forma online pelo site da SMC,
cultura.pontagrossa.pr.gov.br/editais/2022-2.

9.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação
junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este
edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.

3.2 - O interessado deverá inserir no formulário os seguintes dados:
FORMULÁRIO ELETRÔNICO
- Título do filme;
- Nome e dados pessoais do(a) proponente;
- Nome do(a) roteirista.

9.3 – Os proponentes selecionados por este edital deverão repostar as peças premiadas,
acrescentando ao final dos vídeos e videoclipes a frase “Premiado pelo Edital 020/2022 Seletiva de Apoio a Projetos de Cine-Foto-Vídeo Ponta-Grossenses” e as logomarcas da
Prefeitura de Ponta Grossa, da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de
Política Cultural (disponibilizadas no site da Secretaria Municipal de Cultura) ao final do vídeo.
Todas as artes deverão ser aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura antes de sua
divulgação. A aprovação se dará através do e-mail fmcpg@hotmail.com.
9.4 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem e divulgação dos
vídeos premiados sem qualquer ônus para a SMC ou para o CMPC.
9.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC em conjunto com o
CMPC.
9.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
Ponta Grossa, 2 de setembro de 2022
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
CRONOGRAMA
Prazo de inscrição

23/09 a 30/10

ANEXOS
- Cópia de documento de identificação com foto, assinatura e o número legível: RG
(Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do proponente;
- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do proponente;
- Cópia do comprovante de residência em nome do representante (contas de água, luz,
telefone, boletos, documentos emitidos por instituição bancária, contrato de locação de
imóvel.). Serão aceitos comprovantes emitidos nos últimos três meses a contar da data da
publicação deste edital. ATENÇÃO: Caso o proponente não possua um comprovante de
residência em seu nome, o mesmo deverá anexar o comprovante em nome de terceiro e
obrigatoriamente uma carta de corresidência, conforme modelo disponibilizado no site.
- Cópia de documento bancário contendo: nome do banco, nome do titular da conta (deve
estar no nome do representante e não pode ser conta conjunta), número da agência, número
da conta, número da operação (se houver);
- Certidão Negativa de Débitos Municipal do município de residência do proponente.
Para residentes em Ponta Grossa este documento pode ser emitido em
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portal-contribuinte/emissao-certidoes;
- Certidão de Antecedentes Cíveis e Criminais: este documento pode ser emitido em
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao;
- Roteiro do filme em formato técnico padrão;
- Sinopse do filme em, no máximo, três linhas;
- Defesa da produção em no máximo 10 linhas, com justificativa do tema escolhido para
o filme, apresentação da equipe técnica e perspectivas da produção em termos de
dificuldades e tempo de produção;
- Planilha orçamentária (conforme modelo anexo);
- Histórico ou currículo de trabalhos desenvolvidos pelo proponente e integrantes da
equipe principal do projeto;
- Carta de anuência dos(as) demais participantes da equipe principal;
- Carta de anuência do(a) roteirista.
3.3 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Cultura não se
responsabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

Homologação das inscrições

01/11

Recursos

03/11

Homologação dos recursos

05/11

4. DA PREMIAÇÃO

Resultado final

21/11

Mostra pública

data a ser definida

4.1 - Os 03 (três) projetos classificados receberão, individualmente, um prêmio no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), que serão pagos em parcela única após comprovação da
atividade realizada e entrega do produto pronto que deve ocorrer, impreterivelmente, até 12
de dezembro de 2022.

Entrega do relatório

05/12

______________________________________________________________________________
EDITAL 021/2022
SELETIVA DE APOIO A PROJETOS DE CURTA-METRAGENS PONTA-GROSSENSES
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (doravante SMC) e
o Conselho Municipal de Política Cultural (doravante CMPC), atendendo às políticas culturais
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano
Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017), com a finalidade de incentivar a realização de
produtos audiovisuais na categoria de Curta-metragem de Ficção, instituem este edital de
Apoio a Produção de Cinema e Vídeo no município de Ponta Grossa, com recursos do Fundo
Municipal de Cultura, totalizando o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
1- DA PARTICIPAÇÃO
1.1 - Poderão participar como proponentes pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliadas
no município de Ponta Grossa há pelo menos 6 (seis) meses anteriores à publicação deste
edital.
2 - DOS PROJETOS
2.1 - Este edital contempla a Produção de Filmes de Curta-metragem de Ficção com duração
mínima de 05 (cinco) minutos e duração máxima de 10 (dez) minutos e devem ter um elenco
mínimo de 03 (três) atores e∕ou atrizes.
2.2 - Os projetos devem ser realizados a partir de roteiros inéditos e originais.
2.3 - Serão premiados 03 (três) projetos para a produção de filmes ficcionais de curtametragem, que deverão ser gravados e finalizados em resolução full HD.
2.4 - O projeto apresentado deve indicar o nome de três integrantes da equipe principal;
2.5 – O(a) proponente deverá obrigatoriamente estar incluso(a) na equipe principal do projeto;
2.6 - Cada participante da equipe principal deve assumir a responsabilidade técnica em pelo
menos uma das seguintes funções:
a) Roteiro
b) Produção
c) Direção
d) Direção de fotografia
e) Direção de arte
f) Edição
g) Trilha sonora original
2.7 – O(a) proponente terá a sua participação limitada a três funções no projeto;

4.2 - Expirado o prazo para a realização e entrega do produto pronto, conforme previsto no
projeto enviado no momento da inscrição (ou com as adaptações solicitadas pela organização

do edital), o proponente perderá o direito de receber o prêmio e este recurso retornará ao
Fundo Municipal de Cultura.
4.3 – Além de não poder receber o prêmio, o(a) proponente ficará automaticamente inabilitado
para concorrer a futuros editais a serem propostos pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo
Conselho Municipal de Política Cultural pelo prazo de 02 (dois) anos.
4.4 - Recairão sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.
4.5 - O processo de liberação dos pagamentos será iniciado mediante a assinatura prévia do
recibo por todos os premiados por este edital.
5 - DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A SMC divulgará até o dia 28 de outubro de 2022 no site
www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura e publicará em Diário Oficial, o edital de homologação com
as inscrições deferidas e indeferidas, com os nomes dos(as) artistas listados em ordem
alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser preenchidos e
encaminhados pelo site www.cultura.pontagrossa.pr.gov.br, até às 23h59min do dia 30 de
outubro de 2022. Os recursos devem conter provas que justifiquem o possível deferimento
da inscrição (print da tela de confirmação da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
5.3 - Os recursos serão avaliados por representantes da SMC e pelo titular da cadeira de
Cine-Foto-Vídeo do CMPC. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 31 de outubro
de 2022, podendo haver publicação de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos
reparos.
6 - DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03
(três) membros da área audiovisual, designados pela Secretaria Municipal de Cultura em
conjunto com o CMPC, observando os seguintes itens de avaliação:
a) Qualidade do roteiro
b) Relevância Cultural da proposta apresentada de acordo com o Plano Municipal de Cultura
de Ponta Grossa (Lei 13.026/2017);
c) Qualificação da equipe principal do projeto;
d) Viabilidade técnica para a realização do projeto conforme planilha de custo;
e) Defesa da produção.
6.2 - Cada aspecto avaliado terá o valor máximo de 2,0 (dois) pontos, podendo o projeto atingir

6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03
(três) membros da área audiovisual, designados pela Secretaria Municipal de Cultura em
conjunto com o CMPC, observando os seguintes itens de avaliação:
a) Qualidade do roteiro
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6.2 - Cada aspecto avaliado terá o valor máximo de 2,0 (dois) pontos, podendo o projeto atingir
a somatória de 10,0 (dez) pontos. O resultado final será a soma das notas dos 03 (três)
avaliadores dividida por 03 (três)
7 - DO RESULTADO:
7.1 - O resultado será divulgado no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura até o dia 15 de
novembro de 2022 e publicado em Diário Oficial.
7.2 – Caso não haja a utilização de todo recurso destinado a este Edital por falta de projetos,
o valor correspondente a cada premiação não paga voltará para a conta do Fundo Municipal
de Cultura.
8 – DO RELATÓRIO:
8.1 – Cada contemplado(a) deverá apresentar uma avaliação acerca da sua participação no
edital, apontando aspectos positivos e negativos de todo o processo do Edital e sugestões
para o aperfeiçoamento dos Editais Públicos de Cultura no nosso município.
8.2 - Os relatórios deverão ser enviados em formato .pdf ao Departamento de Cultura da SMC
através do e-mail fmcpg@hotmail.com, até o dia 12 de dezembro de 2022.
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Secretaria
Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores efetivos ou
comissionados da Secretaria Municipal de Cultura e membros titulares ou suplentes do
Conselho Municipal de Política Cultural.
9.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação
junto aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este
edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
9.3 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem e divulgação dos curtametragens premiados sem qualquer ônus para a SMC ou para o CMPC.
9.4 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC em conjunto com o
CMPC.
9.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
Ponta Grossa, 2 de setembro de 2022

ANEXO I
CRONOGRAMA
23/09 a 27/10

Homologação das inscrições

28/10

Recursos

30/10

Homologação dos recursos

31/10

Resultado final

15/11

Execução dos projetos aprovados

16/11 a 12/12

Entrega do curta-metragem e do relatório

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – EDITAL: Pregão 62/2022
RECORRENTE: R.C. MÓVEIS LTDA
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO: PROTOCOLO SEI: SEI 44581/2022
1. RELATÓRIO:

O requerente R.C. MÓVEIS LTDA, em síntese apresentou mediante o expediente administrativo
a IMPUGNAÇÃO em face do edital supracitado, solicitando reformulação do instrumento
convovatório.
Os autos foram recebidos pela Procuradoria e encaminhados para análise jurídica, sendo que
houve manifestação da FMS
É o relatório essencial.
2. FUNDAMENTAÇÃO:

Da Admissibilidade do Recurso
A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo a manifesta
tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento
convocatório, cuja existência deve ser preliminarmente aferida.
O artigo 41 da Lei n. 8.666/93 assim disciplinou a impugnação:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
[...]

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

Prazo de inscrição

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomara de
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse
22/09/2022
10:06
- 2600961
Cota do Processo
edital,
hipótese em que tal comunicação nãoSEI/PMPG
terá efeito
de -recurso.
Combinado com o artigo acima, que tem aplicação subsidiária à licitação, sob modalidade de
Pregão, também há necessidade de ressaltar o disposto no art. 12 do Anexo I do Decreto n°
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2923750&…
3.555/2000:

1/3

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
O Recurso foi confeccionado na data de 06 de setembro de 2022, sendo que a disputa se esta
marcada para 14 de setembro de 2022, sendo suspenso conforme movimento 2583585.
Deste modo, constata-se que foi obedecido o prazo legal de até três dias úteis de antecedência em
relação à data marcada para a sessão pública de condução do certame, conforme estabelecido no
edital, mostrando-se então tempestivo o presente recurso.

12/12

Do Mérito
Em análise ao presente, verifica-se que o pedido da impugnante nos traz em suma:

SMF

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D A FA Z E N D A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em atendimento ao
disposto no parágrafo 4° do Art. 9 da Lei 101 de 04 de maio de 2000, CONVOCA, os membros do Poder
Legislativo e a população em geral, a participar, no próximo dia 30 de Setembro 2022 – sexta-feira - às
14:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, em AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade
em que o Poder Executivo aqui representado pelo Secretário da Fazenda realizará apresentação e
avaliação das Metas Fiscais do Executivo referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2022;

Diante do exposto, tendo em vista o interesse público e os princípios da economicidade,
isonomia, razoabilidade e moralidade, deve-se estabelecer prazo mais razoável para a entrega
dos equipamentos, visando o alcance da proposta mais vantajosa, além de possibilitar a
participação de mais empresas, tendo em vista que o presente edital fere os preceitos acima
transcritos, inviabilizando a participação de diversas empresas no referido certame. Neste
interim, solicitamos que seja SUSPENSO o ato convocatório para posterior republicação com a
devida correção, como medida de obediência ao sistema normativo vigente, transparência e
justiça!
Onde este foi encaminhado à FMS que por sua vez, no movimento 2579078, a A CTPL
(Comissão Técnia de Permanente de Licitações da FMS informou:
A CTPL-FMS em análise ao pedido de impugnação solicitado pela empresa R.C. MÓVEIS
LTDA CNPJ 02.377.937/0001-06 ao edital do Pregão 62/2022 informa:
DEFERE A SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA PARA TODOS OS
LOTES/ITENS a serem disputados neste certame
e solicita a alteração No descrito na página 58 item "6" do edital do Pregão 62/2022 :
ONDE SE LÊ:

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeito Municipal
CLAUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal da Fazenda

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 REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MM PEÇAS - ME, CNPJ 25.139.214/0001-74 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Ponta Grossa, a renovação da Licença Ambiental Simplificada para oficina
mecânica a instalada na Av. Souza Naves, 3500 - B, Chapada, Ponta Grossa - PR.

Prazo de Entrega: 10 ( DEZ ) dias úteis dias úteis a partir da emissão de empenho e da ordem de
fornecimento
LEIA-SE:
Prazo de Entrega: 45 (QUARENTA E CINCO) dias úteis a partir da emissão de empenho e da
ordem de fornecimento.
O mestre Marçal Justen Filho nos traz:
“É certo que não pode a administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o
caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação da disputa licitatória,
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e
econômica para garantir o cumprimento das obrigações. (Marçal Justen Filho, in Comentários à
Lei de10:06
Licitações e Contratos Administrativos,
8ª ed.,
Ed. Dialética,
São Paulo, 2000, p.335).
22/09/2022
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Diante do mesmo, a Procuradoria entende não ser pertinente a exigência contida no edital
originário, tendo como embasamento a decisão da própria requerente da Licitação em questão,
confome exposto.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2923750&…

Em fim , para que não se frustre o caráter competitivo do certame, acata-se o pedido da
impugnante.
3. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, caberá o recebimento do presente Recurso em razão da tempestividade,
já com relação ao mérito seja dado o provimento conforme os fatos e dispositivos expostos e
decisão tecnica da própria A CTPL (Comissão Técnia de Permanente de Licitações da FMS) , a
qual ratifico e fica fazendo parte integrante do presente parecer e que logo após seja alterado o
presente Pregão haja vista a referida decisão e apontamentos aqui estabelecidos.
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originário, tendo como embasamento a decisão da própria requerente da Licitação em questão,
confome exposto.
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Em fim , para que não se frustre o caráter competitivo do certame, acata-se o pedido da
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
impugnante.

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022

CPS

3. CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, caberá o recebimento do presente Recurso em razão da tempestividade,
já com relação ao mérito seja dado o provimento conforme os fatos e dispositivos expostos e
decisão tecnica da própria A CTPL (Comissão Técnia de Permanente de Licitações da FMS) , a
qual ratifico e fica fazendo parte integrante do presente parecer e que logo após seja alterado o
presente Pregão haja vista a referida decisão e apontamentos aqui estabelecidos.

C O M PA N H I A P O N TA G R O S S E N S E D E S E R V I Ç O S
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021

Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a Lei.
21 de setembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por JULIANE DOROSXI STEFANCZAK, Presidente da
Fundação Municipal de Saúde, em 21/09/2022, às 23:34, 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 2600961 e o código CRC 4C28093F.

______________________________________________________________________________

CONTRATO 056/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de publicação em jornal diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto e
branco, visando à contratação de cm² para atender à demanda de publicações de extratos de
editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que
se faça necessário tornar público tais expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis
VALOR: R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 017/2022
______________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO JUNTO AO
CONTRATO Nº 071/2019 – PREGÃO 109/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: J.R. EHLKE & CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula
sextahttps://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2923750&…
do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 21/10/2022 a 21/10/2023.
3/3
CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da solicitação de reajuste para o período da prorrogação, fica acrescido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$
1.060.126,30 (um milhão, sessenta mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, 1.060.126,30 (um
milhão, sessenta mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula terceira deste aditivo, a
composição do novo valor do contrato é R$ 4.009.717,39 (quatro milhões, novel mil, setecentos e
dezessete reais e trinta e nove centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n° 24.001.10.3010055.2273/33.90.30.11.00.00; 24.001.10.3010055.2273/33.90.39.12
.00.00.
CLÁUSULA QUINTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO JUNTO AO
CONTRATO Nº 018/2020 – PREGÃO 002/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: IDEC SAÚDE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em suprimir o posto de médico psiquiatra do presente
contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência da supressão, fica decrescido ao valor contratual aludido na cláusula terceira do instrumento originário R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil
reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o decréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato é R$ 3.393.664,40 (três milhões, trezentos e noventa e três mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
22/09/2022 10:29
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______________________________________________________________________________

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
CNPJ: 07.870.661/0001-17
CONTRATADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
CNPJ: 33.608.308/0001-73
CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da
vigência do Contrato firmado entre as partes com reajuste do valor.
CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência do Contrato,
por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 30 de setembro de 2022, nos termos previstos em sua
Cláusula Terceira do Contrato 012/2021. 2.2. O Termo Aditivo poderá ser rescindido a qualquer
momento, bastando para tanto o aviso por parte da contratante à contratada com no mínimo 30
(trinta) dias de antecedência.
CLÁUSULA TERCEIRA: Considerando que o acordo coletivo de trabalho aumentou o valor do capital segurado para R$ 39.652,57 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
e sete centavos), foi acordado com a contratada um acréscimo de 10,55% (dez vírgula cinquenta
e cinco por cento) ao valor individual pago por cada funcionário.
CLÁUSULA QUARTA: O valor unitário será de R$ 27,88 (vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) por funcionário, ficando o pagamento mensal para 65 funcionários no valor de R$ 1.812,20
(mil oitocentos e doze reais e vinte centavos), o valor total para 12 (doze) meses será R$ 21.746,40
(vinte e um mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2022

Tendo em vista a realização da sessão do Pregão Eletrônico nº 18/2022 (Menor Preço
Global), realizada no dia 22 de setembro de 2022 às 09:30 hs, destinado à aquisição de material
de consumo, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e
observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência;
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão nº
18/2022 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: STOCKI E ALMEIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- CNPJ: 40.781.430/0001-02
- Valor para o Contrato: R$ 49.099,96 (quarenta e nove mil e noventa nove reais e noventa
e seis centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 22 de setembro de 2022.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

TERMO de RESULTADO
Pregão Eletrônico nº 18/2022

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2022 (Menor Preço
Global), em sessão pública realizada no dia 22 de setembro de 2022 às 09:30 hs, no Setor Administrativo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, aponto o RESULTADO nos termos do processo
e, em resumo, o seguinte:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "aquisição de material de consumo, em conformidade com as
especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas
no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: STOCKI E ALMEIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- CNPJ: 40.781.430/0001-02
- Valor para o Contrato: R$ 49.099,96 (quarenta e nove mil e noventa nove reais e noventa
e seis centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 22 de setembro de 2022.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TERMO de HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2022

DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS
EMPRESA CLASSIFICADA

PREGÃO 60/2022

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO

LOTES/ITENS PRODUTOS QUALIFICADOS

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA

LOTES 01, 10, 11, 14, 15, 41, 42 APROVADOS

PATRICIA DE MORAES HINZ ME

LOTES 02, 09, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44 APROVADOS

JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA

LOTES 03, 12, 25, 26, 29 30, 35, 47, 48 APROVADOS.

REISPEL LTDA

LOTES 04, 31, 32, 33, 34, 36 APROVADOS

TCA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA

LOTES 05, 45, 46 APROVADOS

WMJ LICITAÇÕES LTDA

LOTES 06, 08, 27, 28 APROVADOS

V K SOLUÇOES COMERCIAIS LTDA

LOTE 07 APROVADO

PR10:29
COMÉRCIO
22/09/2022

ELETRONICO LTDA

Decorrido o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2022 (Menor Preço Global), realizada no dia 22 de setembro de 2022 às 09:30hs, no Setor Administrativo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, o
seguinte:
OBJETO: "Aquisição de material de consumo, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo
de Referência".
- Empresa Vencedora: STOCKI E ALMEIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- CNPJ: 40.781.430/0001-02
- Valor para o Contrato: R$ 49.099,96 (quarenta e nove mil e noventa nove reais e noventa
e seis centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa-PR, 22 de setembro de 2022.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

LOTES 17, 18, 19, 37, 38 APROVADOS
SEI/PMPG - 2592139 - Análise Documentos Técnicos do Produto - FMS/CTPL

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2914029&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001620&infra_ha…

CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

LOTES 39, 40 APROVADOS

A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos dos produtos classificados listados acima estão de acordo com o exigido neste edital.
Os membros da Comissão Técnica Permanente de Licitação da FMS que realizaram esta análise assinam eletronicamente este documento.
Documento assinado eletronicamente por ELIANA HAUAGGE CECCATO, Farmacêutica e Coordenadora do Departamento de Aquisição de Insumos e Serviços,
em 20/09/2022, às 09:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 20/09/2022, às 09:42, 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 2592139 e o código CRC 8B2FFD66.
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022
Processo Administrativo nº 1310/2022
TERMO de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022, em sessões públicas realizadas nos dias 09 de agosto de 2022 às 13:00 horas e 06 de setembro de
2022 às 14:00 horas, HOMOLOGO o resultado e ADJUDICO o objeto da Licitação nos termos do
processo e, em resumo, os seguintes termos:
- OBJETO: O objeto desta TOMADA DE PREÇOS é a elaboração de Projetos de Reforma e Adequação da Câmara Municipal de Ponta Grossa, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo
de Referência.
- Empresa Vencedora: RESTAURO BRASIL PROJETOS E OBRAS LTDA - CNPJ nº
05.365.604/0001-55.

EDIÇÃO Nº 3.438 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022
- Valor do contrato: R$ 135.729,17 (cento e trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais
e dezessete centavos).
Ponta Grossa, 22 de setembro de 2022.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022
Processo Administrativo nº 1310/2022
TERMO DE RESULTADO

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, por meio da Comissão de Licitação,representada por seu presidente,transcorridos os prazos legais de interposição e julgamento de recursos, torna público o resultado da licitação em referência,declarando como vencedora a empresa:
RESTAURO BRASIL PROJETOS E OBRAS LTDA - CNPJ nº 05.365.604/0001-55, estabelecida
na Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, nº 230, sala 312A, Parque Jardim Aquarius, Cidade de São
José dos Campos/SP, com o valor da proposta de R$ 135.729,17 (cento e trinta e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).
Ponta Grossa, 22 de setembro de 2022.
CHARLES METZGER FERREIRA
Presidente da Comissão de Licitação
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