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LEIS
L E I

Nº

1 4. 4 1 8, de 18/10/2022

Denomina de EVERSON DE ABREU GALVÃO
o Campo de Futebol Society situado na Vila Recanto Verde, 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 102/2022, de autoria do Vereador Geraldo Stocco, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°. Fica denominada EVERSON DE ABREU GALVÃO o Campo de Futebol Society situado na
Vila Recanto Verde, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art.2°. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.420, de 18/10/2022

Promove alteração na Lei nº 10.644, de
04/08/2011, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 26/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 203/2022, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- A Lei nº 10.644, de 04 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4º - ...
Parágrafo único – A faixa elevada para travessia de pedestres prevista no caput deste
artigo deverá ser implantada, de forma obrigatória, em frente às Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI´s, em data anterior a
inauguração da respectiva unidade escolar (NR).
...”
Art.2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

14.425, de 18/10/2022

Promove alterações na Lei nº 12.977, de
16/11/2017, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 28/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 233/2022, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- A Lei nº 12.977, de 16 de novembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ...
...
VII - revogado;
...
Art. 3º-A - O Programa Municipal de Distribuição de Dietas Especiais abrangerá tanto os
pacientes institucionalizados quanto os pacientes não institucionalizados, observado tão somente os critérios gerais de inclusão no referido programa, conforme
disposto no art. 3º desta Lei. (AC)
...”
Art.2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

L E I

Nº

14.426, de 18/10/2022

Denomina de LEONIDES CRISTIANO MACHADO
a Rua “E” do Loteamento Residencial Campobello
Gold 1, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 28/09/2022, a partir do Projeto de Lei nº 250/2022, de autoria da Vereadora Missionária Adriana, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica denominada de LEONIDES CRISTIANO MACHADO a Rua “E” do Loteamento Residencial Campobello Gold 1, situado no Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
Art.2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

1 4. 4 5 3, de 27/10/2022

Promove alterações na Lei n° 7.018, de
15/11/2002, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 26/10/2022, a partir do Projeto de Lei nº 318/2022, de autoria de Todos
os Vereadores, e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art.1º. A Lei nº 7.018, de 15 de novembro de 2002, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 17 - ...
I

-

...
...
XII - pessoas com domicílio eleitoral fixado no Município de Ponta Grossa, nos dias
de votações, em primeiro ou segundo turno das eleições gerais e municipais,
durante o período compreendido entre 1 (uma) hora que antecede a abertura
das urnas até 2 (duas) horas após o encerramento do processo de votação. (AC)
...
§ 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a custear as gratuidades previstas nos incisos III, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl e XII do caput deste artigo, na forma do regulamento. (NR)
...”
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS
D E C R E T O Nº 2 0. 8 2 6, 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 nº 73977/2022,

RESOLVE

Art.1º. O artigo 1º do Decreto n. 20.246/2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica designado o Sr. CLÁUDIO GROKOVSKI, Secretário Municipal da Fazenda,
para exercer a gestão financeira e orçamentária da Fundação Municipal de Saúde, a partir de 03 de maio de 2022, sem prejuízo de suas demais atribuições.”
(NR)
Art.2º. 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
______________________________________________________________________________

D E C R E T O N.º 2 0. 9 3 4, de 07/10/2022

Altera o Decreto nº 14.085/2018, conforme
especifica.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o previsto no inciso IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, de
acordo com o protocolo SEI nº 35.131/2022,

DECRETA

Art.1º. O Decreto nº 14.085, de 20 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 107. Apresentada a Defesa, caberá ao agente fiscal elaborar Relatório, conforme o
Anexo VIII. (NR)
Parágrafo único. As alegações finais, quando existentes, deverão ser apreciadas pelo
agente fiscal, antes do mesmo enviar o Relatório mencionado no caput.
...
Art. 116. O Recurso apresentado deverá ser encaminhado ao agente fiscal para elaboração de Relatório, conforme o Anexo VIII. (NR)
...
ANEXO X - Parecer Para Deliberação (Revogado)
...”

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
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GROSSA,
QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022
SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de outubro de 2022.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

D E C R E T O Nº 2 0. 9 8 2, de 20/10/2022

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2645752 e o código CRC 63E98699.

Transfere 1 (uma) vaga do emprego público de Assistente de
Administração II, do Quadro de Pessoal da Fundação
Municipal de Saúde para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica.

26/10/2022 16:02

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 Lei nº 13.345/2018, e
tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 82580/2022,

P O R T A R I A Nº 2 2. 2 4 6 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 83933/2021, controle registro PGM/PL/GP, datado de 20/10/22,

DECRETA
Art. 1º.

SEI/PMPG - 2688130 - Portaria - Novo Designa

______________________________________________________________________________

Fica transferido, a partir de 04 de outubro 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 Assistente de Administração II, da seguinte
forma:

RESOLVE

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

Art. 2º.

Art. 3º.

Denominação
Assistente de Administração II

C.H.D.
08

Art. 1º. ALTERAR, no período de 26 de setembro de 2022 a
25 de setembro de 2022, de 40 para 20 horas semanais, a jornada de trabalho
da servidora DEBORA CRISTINA ALVES, matrícula 19052, Professora, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, ficando proibida a realização de quaisquer
horas extraordinárias pela servidora.

Nível
14

Em consequência do previsto no artigo anterior, fica igualmente transferida, a
partir de 04 de outubro de 2022, para o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, com lotação na Procuradoria Geral do Município a
Servidora Cecília Muzika Glinski, Matrícula 23.075, ocupante do emprego público
de Assistente de Administração II, atribuindo o pagamento de Adicional de
Atividade de Apoio, nos termos da Lei 12.041/2014.

publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2973503&…
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2022.

2/2

Prefeita Municipal

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
26/10/2022 16:08

Art. 2º.

P O R TA R I A S

SEI/PMPG - 2645752 - Portaria - Designar

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

P O R T A R I A Nº 2 2. 1 9 6 / 2 0 2 2

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 32 do
Decreto n. 10.994/2016, e tendo em vista o contido no protocolado 72467/2022,
controle registro PGM/PL/GP, datado de 06/10/22,

RESOLVE

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2688130 e o código CRC A7CD7CC4.

Art. 1º. CONSTITUIR Comissão de Análise de Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, composta pelos
seguintes membros:

26/10/2022 16:03

SEI/PMPG - 2688123 - Portaria - Tabelas

______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
GIULIANO BORSATO CAVAGNARI

P O R T A R I A Nº 2 2. 2 4 7 / 2 0 2 2

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3020140&…

JAQUELINE MERCER DOS SANTOS

1/1

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 83607/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 20/10/22,

Fundação Municipal de Saúde:
MARIA APARECIDA COSTA E SILVA
ANA MARIA MENDES LOUZADA

RESOLVE

ANA MERI MACIEL
ANGELA SOELY RAIMUNDO PAULI
CAROLINE CAPPELLETTI

Art. 1º.
ALTERAR, o pagamento da gratificação por
desempenho das servidoras relacionadas, Serventes Escolares, lotadas na
Secretaria Municipal de Educação.

CÉLIA ZUBACZ
CLEBER RODRIGO LOPES
DANIELA HULLER
ELIANE FERNANDES

MAT.

FABIO EMERSON RUTKA
ISAIAS MONTES FILHO

18592

JOSÉ MAURICIO BARROS
JOSIANE ZANDONADY DE JESUS GONÇALVES

20951

JHONNATTAN CRISTOPHER SILVEIRA DE OLIVEIRA

NOME

ALTERAÇÃO

MARISTELA DE
FATIMA M. LAURINDO
SELMA APARECIDA
CHACARSKI

GRAT. SERV. ESC. 30% P/ GRAT.
AUX. MEREND. 85%
GRAT. SERV. ESC. 30% P/ GRAT.
AUX. MEREND. 85%

A
PARTIR
DE
01/10/2022
01/10/2022

KELY FRANCINI RECHETZKI
LISLAINE MARIA KLINDER
MANOELA MACHUCA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARISTELA ALVES MACEDO RODRIGUES DE CARVALHO
MARCELO SAMWAIS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES
PATRICK WESTPHAL FERREIRA

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

RHUAN FELIPE JERANOSKI

Prefeita Municipal

SILVIO MACHADO DO CARMO
SIMONE PATRÍCIA BARROS

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

SONIA REGINA SANTOS ALVAREZ
VILMARA APARECIDA SASSI
ROSEMERI MORAES
26/10/2022 16:08

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Art. 2º. Esta Portaria
entra em
vigor- Portaria
na data
de sua publicação ficando
SEI/PMPG
- 2645752
- Designar
ALTERADA a Portaria 16.007/2017.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2973503&…
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1/2

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2688123 e o código CRC 6B12E909.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3020131&…

1/1

26/10/2022 16:08

26/10/2022 16:02
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P O R T A R I A Nº 2 2. 2 5 0 / 2 0 2 2

P O R T A R I A Nº 2 2. 2 4 8 / 2 0 2 2

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei 10.338/10, e tendo em
vista o contido no protocolado SEI 79653/2022, controle registro PGM/PL/GP,
datado de 20/10/22,

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 83066/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 20/10/22,

RESOLVE

RESOLVE

Art. 1º.
ALTERAR, o pagamento da gratificação por
desempenho das servidoras relacionadas, Serventes Escolares, lotadas na
Secretaria Municipal de Educação.
MAT. NOME
SANDRA SOLANGE P.
25914
SANTANA
JOYCE PATRICIA RAMOS
21028
CARVALHO
ANDRELA CRISTINE
25944
CUNHA DA LUZ
MICHELI DO ROCIO
25723
BUENO DA L. BARBOSA
ESTEL DO CARMO ALVES
22891
DUARTE DA SILVA
CAROLINE APARECIDA
25071
AMARAL
BELQUIZ APARECIDA
13491
KRUCOSKI
9793

LURDES CHOINACKI

24163

VIVIANE CAMARGO
MARTINS

ALTERAÇÃO
GRAT. MEREND. 100% P/ GRAT.
SERV. ESC. 30%
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. SERV. ESC. 30%
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. SERV. ESC. 30%
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. MEREND. 100%
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. SERV. ESC. 30%
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. MEREND. 100%
GRAT. MEREND. 100% P/ GRAT.
AUX. MEREND. 85%
GRAT. MEREND. 100% P/ GRAT.
AUX. MEREND. 85%
GRAT. SERV. ESC. 30% P/ GRAT.
MEREND. 100%
PAGAMENTO ADIC.
INSALUBRIDADE 40%

DATA

Art. 1º. CONCEDER, o pagamento da gratificação por
desempenho de 35%, referente a função de Escriturário Escolar, aos servidores
relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação.

04/10/22
04/10/22
04/10/22

MAT.
30464
30469
30479

01/09/22
04/10/22

NOME
BIANCA DE ALBUQUERQUE SZEZERBICKI
BRUNA APARECIDA RAMOS
DEBORAH OLIVEIRA DOUHEI

DATA
21/09/2022
21/09/2022
22/09/202

04/10/22
05/10/22

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

05/10/22

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

05/10/22
DE 01/10 A
04/10/22

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, 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 2689680 e o código CRC 49A664FA.
26/10/2022 16:02

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral

do Município, em 26/10/2022, às 12:04,
horário
oficial- Portaria
de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº
26/10/2022 16:08
SEI/PMPG
- 2688047
- Tabelas
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3020048&… 1/2
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14.369 de 03/05/2018.

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

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3021898&…

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2688047 e o código CRC F5852844.
26/10/2022 16:02

1/1

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 85663/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 20/10/22,

RESOLVE

SEI/PMPG - 2689527 - Portaria - Designar

______________________________________________________________________________
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Art. 1º.
ALTERAR, o pagamento da gratificação por
desempenho das servidoras relacionadas, Serventes Escolares, lotadas na
Secretaria Municipal de Educação.

MAT.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o protocolado SEI
26943/2021, controle registro PGM/PL/GP datado de 20/10/2022,

21262

RESOLVE

25806

Art. 1º - CONSTITUIR Comissão Especial de Julgamento de
Processos Administrativos Sanitários, na Vigilância Sanitária, composta pelos
seguintes membros:

24798
19591

ANGELA SOELY RAYMUNDO PAULI - CPF/MF - 550.638.020-87
ISAIAS MONTES FILHO - CPF/MF - 927.289.799-87
JHONNATTAN CHRISTOPHER SILVEIRA
23 DE OLIVEIRA - CPF/MF - 093.376.769-

25204

MARISTELA ALVES MACEDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF/MF 484.938.489-72
SIMONE PATRICIA BARROS - CPF/MF - 019.411.209-89

NOME
IVONETE
APARECIDA
PRESTES
LISANGELA
GONÇALVES
RIBEIRO LEITE
NOELI AP.
FAGUNDES DE
ALMEIDA
SIMONE DE FATIMA
PORTELLA LIMA
ROSELAINE
VALERIA
SKUDLAREK

ALTERAÇÃO
GRAT. AUX. MEREND.
85% P/ GRAT. SERV. ESC.
30%
GRAT. AUX. MEREND.
85% P/ GRAT. MEREND.
100%
GRAT. AUX. MEREND.
85% P/ GRAT. MEREND.
100%
GRAT. AUX. MEREND.
85% P/ GRAT. MEREND.
100%
GRAT. SERV. ESC. 30% P/
GRAT. AUX. MEREND.
85%
PAGAMENTO DO ADIC.
INSALUBRIDADE 40%

DATA
01/10/2022
07/10/2022
13/10/2022
11/10/2022
10/10/2022
DE 01/10
A 09/10/2022

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando RETIFICADA a Portaria 21.133/2021.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Prefeita Municipal

Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
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Art. 2º.
A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita
observância no contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o
procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos empregados
públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere
aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas.

SEI/PMPG - 2690006 - Portaria - Tabelas

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Art. 3º.
Nos termos
do art. 10, a Comissão
de Sindicância
tem DE 2022
EDIÇÃO Nº 3.461 - PONTA
GROSSA,
QUINTA-FEIRA,
27 DE
OUTUBRO
o prazo de 60 (sessenta) dias para executar o procedimento, prorrogável por
motivo justificado.

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

publicação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 60 da Lei
12.269/15, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 85687/2022, controle
registro PGM/PL/GP, datado de 20/10/22,

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Art. 1°.
CONCEDER, o pagamento da gratificação de 15%,
referente a função de Coordenação Pedagógica, às servidoras relacionadas,
Professoras, lotadas na Secretaria Municipal de Educação.

NOME
CARLA APARECIDA ANTUNES

25714

JESSICA KOVALEWSKI
STIIRMER

25794

LAIS REGINA GUERK

Art. 2°.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLVE

MAT.
20161 e
23247

Art. 4º.

C.H.
20
h/s
40
h/s
40
h/s

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

A PARTIR DE
20/09/2022

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

20/09/2022
23/09/2022

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
26/10/2022 16:01

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2703465 e o código CRC EE418A74.
SEI/PMPG - 2703465 - Portaria - Novo Designa
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ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

26/10/2022 16:00

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei
10811/2011, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 82752/2022, controle
registro PGM/PL/GP datado de 25/10/2022,

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

RESOLVE

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2690006 e o código CRC 9013F2D0.
26/10/2022 16:01

Art. 1º.
ATRIBUIR, a partir de 1º de junho de 2022, o
pagamento de Adicional por desempenho de função de Fiscalização do
Estacionamento Regulamentado – ESTAR, da seguinte servidora, Agente de
Trânsito:

SEI/PMPG - 2703343 - Portaria - Tabelas

______________________________________________________________________________
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NOME
MARIA EUGÊNIA MANN PACHECO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14159/21,
e tendo em vista o contido no protocolado SEI 78946/2022, controle registro
PGM/PL/GP, datado de 25/10/22,

RESOLVE

publicação.

Art. 1º.
ALTERAR, o pagamento da gratificação por
desempenho do servidor relacionado, Servente Escolar, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.

MAT.

NOME

25925

ADELSO MAIA
DA SILVA

ALTERAÇÃO
GRAT. AUX. MEREND. 85% P/
GRAT. SERV. ESC. 30%
PAGAMENTO ADIC.
INSALUBRIDADE 40%

SEI/PMPG - 2703664 - Portaria - Tabelas

______________________________________________________________________________

Art. 2º.

LOTAÇÃO
SMCSP

MAT.
29534

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

DATA
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

12/09/2022

Prefeita Municipal

12/09/2022

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3037074&…

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
26/10/2022 16:00

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

SEI/PMPG - 2703998 - Portaria - Novo Designa
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o contido no
protocolado SEI 78176/2022, controle desta PL datado de 25/10/2022,

SEI/PMPG - 2703465 - Portaria - Novo Designa

______________________________________________________________________________

RESOLVE

P O R T A R I A Nº 2 2. 2 5 6 / 2 0 2 2
A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no
protocolado SEI 84743/2022, controle registro PGM/PL/GP datado de
25/10/2022,

RESOLVE

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3036940&…

Art. 1º.
Designar Comissão de Sindicância composta pelos
seguintes servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:
I. PEDRO HENRIQUE SEBASTIÃO - Presidente
II. WALFRAN VAZ DE OLIVEIRA - Secretária
III. ELENI ADRIANA ZANARDINI OLIVEIRA - Membro
Art. 2º.
A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita
observância no contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o
procedimento da sindicância para apuração de falta funcional dos empregados
públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere
aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas.
Art. 3º. Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem
o prazo de 60 (sessenta) dias para executar o procedimento, prorrogável por
motivo justificado.
publicação.

Art. 4º.

2/2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2703664 e o código CRC 79BB26DD.

Art. 1º. CONSTITUIR no âmbito da Fundação de Assistência
Social de Ponta Grossa - FASPG, a Unidade Gestora de Transferências,
integrada pelos seguintes servidores:
1/1

JOSÉLIA LUCIANE MACIEL – MAT. 19.838
ALCIOMARA APARECIDA KRUCOSKI – MAT. 20.483
JOSIANE FREITAS GONÇALVES – MAT. 10.888
DIRCÉIA ANA RUDNIK ARAÚJO – MAT. 9.944
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando ALTERADA a Portaria 19.041/2019.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

1/1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal27 DE OUTUBRO DE 2022
EDIÇÃO Nº 3.461 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA,

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, 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 2703998 e o código CRC 0F915615.
26/10/2022 15:59
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 60 da Lei
12.269/15, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 86579/2022, controle
registro PGM/PL/GP, datado de 25/10/22,

RESOLVE

Art. 1°.
CONCEDER, o pagamento da gratificação de 15%,
referente a função de Coordenação Pedagógica, à servidora relacionada,
Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

MAT.
25657

NOME
CASSIANA GUIMARÃES FERREIRA

Art. 2°.

C.H.
40 h/s

A PARTIR DE
19/10/2022

Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 26/10/2022, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.
Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 26/10/2022, às 12:04, 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 2704092 e o código CRC 02DB28E8.
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L I C I TA Ç Õ E S

1/1

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 029/2022
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa ARENA PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA., estabelecida na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664 – sala 02, Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84.050-000, Fone 42-3220-0400. Valor da proposta R$ 1.137.697,06
(um milhão, cento e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e seis centavos).
Luiz Gustavo Barbur
Comissão de Licitações
______________________________________________________________________________

5

6

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 3.461 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022
______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 112/2022
Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 112/2022 – Processo nº 241/2022 – para
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LATICINIOS),
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - SME., realizado em 15/06/2022:
FORNECEDOR: B.M.A. DE LARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 07.383.499/0001-02
Valor Total do Fornecedor: 902.578,20 (novecentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte
centavos).
LOTE 1 LOTE 1
Valor Total do Lote: 12.172,80 (doze mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

BEBIDA VEGETAL A BASE DE SOJA,

PURITY

SABOR

CFE

ORIGINAL

LIQUIDO

NATURALMENTE SEM LACTOSE E

KG

1920

R$

R$

6,3400

12.172,8000

EDITAL

SEM COLESTEROL
LOTE 2 LOTE 2
Valor Total do Lote: 10.521,60 (dez mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

BEBIDA VEGETAL ORGÂNICA

JASMINE

DE ARROZ ADICIONADA DE

CFE EDITAL

KG

384

R$

R$

27,4000

10.521,6000

Valor

Valor Total

CÁLCIO
LOTE 4 LOTE 4
Valor Total do Lote: 64.116,00 (sessenta e quatro mil, cento e dezesseis reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Unit.
1

MANTEIGA

DE

PRIMEIRA

TIROL

QUALIDADE SEM SAL, isenta de

KG

1370

SIF 1056

R$

R$

46,8000

64.116,0000

glúten: pote de 200g.
LOTE 5 LOTE 5
Valor Total do Lote: 61.275,00 (sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais).

______________________________________________________________________________

P R E G Ã O 2 4 0 /2 0 2 2
LOTE
2
3
3
4
8
17

1

P R E G OE I R O: M A R I A C L A U D E T E R OD R I G U E S W A N D E R L E Y

LICITANTE

ITEM

CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
EDICLÉIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA

MARCA

Achocolatado em pó (lata ou potes plásticos)
Achocolatado em pó (lata ou potes plásticos)
Achocolatado em pó (lata ou potes plásticos)
Aveia em flocos
Biscoito de polvilho
Chá Mate sabores

Item

EAN

GRAMATURA

Nescau

7891000352175

370g

APROVADO

La Rend sache

VARIAÇÃO

7898002570309

400g

REPROVADO

7898055420828

200g

APROVADO

7898910273019

70g

APROVADO

7897478100232

40g

APROVADO

La Rend sache

PARECER

Ediluma
sabores

REPROVAÇÕES : EMPRESA: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA; ITEM 03: DESCRIÇÃO NÃO CONDIZ COM EDITAL.
REPROVAÇÕES : EMPRESA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI; ITEM 03: COTOU MESMO PRDUTO QUE A EMPRESA ANTERIOR
APROVAÇÃO: CONFORME AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.

PONTA GROSSA, 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Valquíria Grochovski - CPF:
077.123.459-70

______________________________________________________________________________
Av. Visconde de Taunay, 950 Tel.: (42) 3220-1000 RAMAL 1006 CEP: 84051-900 Ponta Grossa - PR.
RESULTADO DO PREGÃO 242/2022

1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19

TENDAS
MESA
CADEIRAS INDIVIDUAIS
GRADES
COBERTURA 15 X 40
PISO MADEIRA
PISO
MADEIRA
NAVAL
ACARPETADO
PRATICAVEL
FECHAMENTO TIPO TAPUME
GROUND
FECHAMENTO TIPO BANDA
ESTRUTURA EM OCTANORM
DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL
70°
EXTINTOR DE INCÊNDIO
GERADOR DE 150KVA (MÍNIMO)
GERADOR DE 230KVA (MÍNIMO)
PALCO 8X6M
PALCO 14x10M
PALCO 14x14M

Quant.

Valor

Valor Total

QUEIJO MINAS FRESCAL: Pacotes

FRIMESA

de polietileno de até 500 gramas

SIF 1431

KG

1425

R$

R$

43,0000

61.275,0000

exigidos

pela

Nacional

de

ANVISA
Vigilância

(Agência
Sanitária),

LOTE 6 LOTE 6
Valor Total do Lote: 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

FORNECEDOR: ABP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 04.592.029/0001-60
Lote Ordem Descrição
Marca Unidade Quant.
1
2
3
4
5
6
7

Unidade

registro no SIF, SIE ou SIM, apresen

Assinado de forma digital por Valquíria Grochovski - CPF: 077.123.459-70
DN: cn=Valquíria Grochovski - CPF: 077.123.459-70, o=Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, ou=Departamento de Compras e Projetos,
email=compras.mf.pmpg@gmail.com, c=BR
Dados: 2022.10.26 13:43:45 -03'00'

VALQUÍRIA GROCHOVSKI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA
GROSSA
de Recebimento PROMEF Humanos
Secretaria Municipal de AdministraçãoComissão
e Recursos

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1
1
1
1
1
1
1

Marca

embalados de acordo com os padrões

REPROVADO

Naturale
Capimar

Descrição

Unit.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA MERCADO DA FAMÍLIA - PROMEF/FMF
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS RECEBIDAS (PARCIAL)

proprio
proprio
propria
propria
propria
propria
propria

M²
UND
UND
M
UND
M²
M²

8800
1350
6200
3100
4
1600
1000

Valor Unit.
(R$)
17,89
11,93
5,63
29,82
31.577,07
29,82
37,78

propria
propria
propria
propria
propria
propria

M²
M²
M
M
UN
UN

500
400
2500
1000
136
120

34,14
32,48
56,34
26,51
1.252,74
119,30

17.070,00
12.992,00
140.850,00
26.510,00
170.372,64
14.316,00

propria
propria
propria
propria
propria
propria

UND
UN
UN
UND
UND
UND

120
12
6
26
7
6

117,65
3.049,01
3.314,14
5.171,39
14.867,24
21.014,30

14.118,00
36.588,12
19.884,84
134.456,14
104.070,68
126.085,80

FORNECEDOR: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA - EPP - CNPJ: 04.493.879/0001-01
Lote Ordem Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. (R$)
2
1
BANHEIRO QUIMICO
própria
UND
1200
380,00
2
2
BANHEIRO QUÍMICO - PNE própria
UND
128
473,34

Valor Total
(R$)
157.432,00
16.105,50
34.906,00
92.442,00
126.308,28
47.712,00
37.780,00

QUALY CFE

em potes plásticos de 500 g.

EDITAL

KG

2600

R$

R$

22,0000

57.200,0000

LOTE 7 LOTE 7
Valor Total do Lote: 164.581,20 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte
centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

IOGURTE

COM

MORANGO

POLPA

DE

PARCIALMENTE

FRIMESA

KG

19593

SIF 962

R$

R$

8,4000

164.581,2000

DESNATADO:
LOTE 8 LOTE 8
Valor Total do Lote: 169.281,20 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

Valor Total (R$)
456.000,00
60.587,52

FORNECEDOR: PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME - CNPJ: 03.412.490/0001-21
Lote Ordem Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit.
(R$)
3
1
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA serviço
UND
48
2.000,00
EVENTOS DE PEQUENO PORTE (100
PESSOAS)
3
2
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA serviço
UND
27
3.000,00
EVENTOS DE PEQUENO PORTE (500
PESSOAS)
3
3
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA serviço
UND
13
4.000,00
EVENTOS DE MÉDIO PORTE:
3
4
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA serviço
UND
2
26.900,00
EVENTOS DE GRANDE PORTE:
3
5
ÁUDIO
COM
CAMINHÃO
TRIO serviço
UN
30
2.500,00
ELÉTRICO:
3
6
ÁUDIO
COM
CAMINHÃO
TRIO serviço
UN
50
3.000,00
ELÉTRICO/PALCO PARA EVENTOS DE
PEQUENO PORTE:
3
7
ILUMINAÇÃO CÊNICA
serviço
UND
500
440,00
3
8
MOVING LIGHT
serviço
UND
200
1.000,00
3
9
PAINEL DE LED
serviço
UND
100
1.500,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG.

CREME VEGETAL: Embalagem

IOGURTE

NATURAL

SEM

ADIÇÃO DE AÇUCAR:

DANONE SIF

KG

10714

344

R$

R$

15,8000

169.281,2000

LOTE 10 LOTE 10
Valor Total
(R$)
96.000,00

Valor Total do Lote: 27.704,90 (vinte e sete mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos).
Item

Descrição

Marca
TIROL

de glúten, acondicionado em embalagem

SIF

52.000,00

primária de polietileno, tipo pote, contendo

1056

53.800,00

no mínimo 300 g de peso líquido, resfriado

75.000,00

de 0° C a + 5° C. Validade mínim

150.000,00
220.000,00
200.000,00
150.000,00

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
NATA: creme de leite pasteurizado, isento

81.000,00

Unidade

1

KG

731

R$

R$

37,9000

27.704,9000

EDIÇÃO Nº 3.461 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022
LOTE 11 LOTE 11

LOTE 21 LOTE 21

Valor Total do Lote: 220.077,00 (duzentos e vinte mil e setenta e sete reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Valor Total do Lote: 125.994,00 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Quant.

Valor

Valor Total

Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Unit.
1

QUEIJO

7

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TIPO

FATIADO,

MUSSARELA

SABOR

LACFRIOS

SUAVE,

LEVEMENTE

KG

5265

SIF 3318

Valor

Valor Total

Unit.

R$

R$

41,8000

220.077,0000

1

SALGADO

RESFRIADO

RICOTA FRESCA: embalagem com

lactoirati

pacotes de polietileno de até 500

sip

gramas embaladas de acordo com os

cfe edital

KG

5478

017-l

R$

R$

23,0000

125.994,0000

padrões exigidos por lei, registro no
SIF, SIP ou SIM, apresentando peso,

LOTE 12 LOTE 12

data de fabricação e validade

Valor Total do Lote: 67.723,50 (sessenta e sete mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).
Item

Descrição

1

REQUEIJÃO

Marca
CREMOSO

TIROL

TRADICIONAL:

SIF

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 3.042.738,27 (três milhões , quarenta e dois mil ,

KG

1963

R$

R$

setecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos).

34,5000

67.723,5000

477

Ponta Grossa/PR, 25 de outubro de 2022.

LOTE 13 LOTE 13
Valor Total do Lote: 47.925,00 (quarenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES

Valor Total

Secretária Municipal de Educação

Unit.
1

RICOTA FRESCA: embalagem com

VIDATIVA

pacotes de polietileno de até 500

SIF 5036

KG

1917

R$

R$

25,0000

47.925,0000

______________________________________________________________________________

gramas embaladas de acordo com os

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

padrões exigidos por lei, registro no

Estado do PARANA

SIF, SIP ou SIM, apresentando peso,

Exercício: 2022

data de fabricação e validade

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº

141 / 2022

FORNECEDOR: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: 2.140.160,07 (dois milhões, cento e quarenta mil, cento e sessenta reais e sete

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
CREME VEGETAL: Embalagem

qualy

em potes plásticos de 500 g.

cfe edital

vitta

KG

7798

Fornecedor: CIPAUTO VEICULOS LTDA
Insc. Estadual:

CNPJ: 06.105.496/0003-06
Endereço: SOUZA NAVES, 2000

Bairro: CHAPADA Cidade: PONTA GROSSA - PR

R$

R$

21,9000

170.776,2000

LOTE 15 LOTE 15
Valor Total do Lote: 469.644,21 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e

CEP:

Telefone: 42-32196650

OBJETO
Contratação de empresa especializada para 3ª revisão de 30.000 km, de veículo Tipo Camionete PLACA: IZX3E18, MARCA
CHEVROLET, MODELO S10 4x4, ANO 2020/2020, RENAVAN: 1223568374, CHASSI 9BG143DK0LC436289, COR
BRANCO-SUMMIT, COMBUSTÍVEL: DIESEL S10.

JUSTIFICATIVA
inciso XVII do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993

vinte e um centavos).

Item

Descrição

1

IOGURTE

PROCESSO: 592

CONTRATADO(A)

Valor Total do Lote: 170.776,20 (cento e setenta mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

1

PROTOCOLO: 85026 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

LOTE 14 LOTE 14
Item

DATA: 26/10/2022

CONTRATANTE

centavos).

DESPESA

Marca

Unidade

Quant.

pia sif 758

KG

58779

Valor

Valor Total

Unit.
COM

MORANGO

POLPA

DE

PARCIALMENTE

cfe edital

R$

R$

7,9900

469.644,2100

DESNATADO:

Programática

Fonte Descrição

0700426782018720693390300000

1000 MATERIAL DE CONSUMO

0700426782018720693390390000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)
Lot

Orde

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

1

1

115958 VEDADOR

UND

1.000

R$ 16,940

R$ 16,94

1.000

R$ 138,010

R$ 138,01

R$ 472,200

R$ 472,20

V. Total

1

2

120133 FILTRO ÓLEO MOTOR

UND

1

3

124349 FILTRO KIT DIESEL

UND

1.000

LOTE 16 LOTE 16

1

4

120135 FILTRO AR CONDICIONADO

UND

1.000

R$ 76,070

R$ 76,07

Valor Total do Lote: 449.946,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais).

1

5

122538 ELEMENTO-F/AR

UND

1.000

R$ 183,080

R$ 183,08

1

6

124350 ÓLEO 5W30 SN DEXOS 21

UND

6.000

R$ 92,950

R$ 557,70

1

7

124351 BALANCEAMENTO PNEU

SVÇ

0.800

R$ 100,000

R$ 80,00

1

8

124352 ALINHAMENTO PNEU

SVÇ

1.200

R$ 100,000

R$ 120,00

1

9

124353 REVISÃO

SVÇ

2.200

R$ 210,000

R$ 462,00

Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

IOGURTE

NATURAL

SEM

ADIÇÃO DE AÇUCAR:

pia sif 758 cfe

KG

32139

edital

R$

R$

14,0000

449.946,0000

Total:

2.106,00

EMBASAMENTO LEGAL

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

LOTE 18 LOTE 18
Valor Total do Lote: 82.140,59 (oitenta e dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

NATA: creme de leite pasteurizado,

alto

KG

isento de glúten, acondicionado em

alegre sif

embalagem primária de polietileno, tipo

830

pote, contendo no mínimo 300 g de peso

edital

2191

R$

R$

37,4900

82.140,5900

cfe

EDUARDO MARQUES
Secretário Municipal de Serviços Públicos

______________________________________________________________________________

líquido, resfriado de 0° C a + 5° C.
Validade mínim
LOTE 19 LOTE 19
Valor Total do Lote: 647.355,07 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sete
centavos).
Item

Descrição

1

QUEIJO

Marca

Unidade

Quant.

lactoirati sip

KG

15793

Valor

Valor Total

Unit.
TIPO

FATIADO,

MUSSARELA

SABOR

LEVEMENTE

SUAVE,

017-l

SALGADO

edital

cfe

R$

R$

40,9900

647.355,0700

RESFRIADO
LOTE 20 LOTE 20
Valor Total do Lote: 194.304,00 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e quatro reais).
Item

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Valor

Valor Total

Unit.
1

REQUEIJÃO
TRADICIONAL:

CREMOSO

lactobom sif 2622
cfe edital

KG

5888

R$

R$

33,0000

194.304,0000

www.elotech.com.br
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EDIÇÃO Nº 3.461 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA
Exercício: 2022
R A T I F I C A Ç Ã O
DATA: 26/10/2022

D E

DISPENSAD E

PROTOCOLO: 79344 / 2022

L I C I T A Ç Ã O

N º

140 / 2022

PROCESSO: 591

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: MARLENE MONEGAGLIA BERALDO
CPF: 796.492.629-20

RG: 987.071-7

Endereço: FELIPE JUSTUS, 245
Bairro: BOA VISTA

Cidade: PONTA GROSSA - PR

CEP: 84070-0480

Telefone: 4232277000

OBJETO
Locação de imóvel para abrigar o acervo e sede provisória da CASA DA MEMÓRIA, Unidade Cultural desta Secretaria, sito a
Rua Coronel Dulcídio, nº 1085– Centro, imóvel com dois pavimentos. Área total aproximada de 300m² e área construída de 225m².

JUSTIFICATIVA
Disponibilizar imóvel adequado para abrigar o acervo e funcionar como sede provisória da CASA DA MEMÓRIA, Unidade
Cultural desta Secretaria, tendo em vista ao encerramento do contrato de locação do imóvel anterior.

______________________________________________________________________________

DESPESA
Programática

Fonte Descrição

1600313392008321653390360000

1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM(S)
Lot Orde
1

1

Item Descrição
109738 Locação de imóvel sito a Rua Coronel Dulcídio, nº 1085–
Centro, imóvel com dois pavimentos. Área total aproximada
de 300m² e área construída de 225m².

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

12

R$5.840,71

R$ 70.088,52

Total:

70.088,52

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico n.2074/2022.

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura

RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
____________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022
PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA
www.elotech.com.br

Pág. 1/1

Considerando as prescrições do Decreto nº 145, de 25/04/89 – Regulamento Geral de Concursos, a
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o contido no processo SEI protocolado sob n.º 77151/2022,
TORNA PÚBLICO

Que estarão abertas, a partir das 12 horas do dia 27 de outubro de 2022 até as 23h59min do

______________________________________________________________________________

dia 17 de novembro de 2022, as inscrições para o Concurso Público destinado a selecionar
candidatos para o provimento de vagas do Quadro de Pessoal do Município, conforme a necessidade
da Secretaria Municipal de Educação e o estabelecido neste Edital.
EMPREGO: PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Área de Atuação: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Requisitos – Professor 40 horas –
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
Salário Inicial
Nível A (Formação em Magistério)
Nível B (Formação em Normal Superior ou
Licenciatura em Pedagogia)

Formação em Nível Médio de Magistério ou Curso
Normal Superior ou Licenciatura em Pedagogia

R$ 2.678,99
R$ 3.110,54

Taxa de Inscrição

R$ 100,00

Número de Vagas

124

Jornada de Trabalho

40 horas semanais (08 horas diárias)
1. Prova Objetiva:
De caráter eliminatório e classificatório
Conhecimentos Específicos na Área de Educação,

Tipos de Prova

Língua Portuguesa e Matemática
2. Prova de Títulos:
De caráter classificatório
Certificação de Formação (conforme item 8.3.3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS
EDIÇÃO Nº 3.461
- PONTA
GROSSA,
QUINTA-FEIRA,
27HUMANOS
DE OUTUBRO DE 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS
ATOS
DO MUNICÍPIO
DEHUMANOS
PONTA GROSSA
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327

Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

EMPREGO: PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA

Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900

Área de Atuação: Educação Física (1º ao 5º ano)
Requisitos – Professor
Educação Física

40

horas

–

Concurso Público nº 004/2022

Formação: Licenciatura em Educação Física

Nome do Candidato: ___________________________________
Isenção da Taxa de Inscrição – Cadúnico

Salário Inicial
Nível B - Licenciatura em Educação Física

R$ 3.110,54

Taxa de Inscrição

R$ 100,00

Número de Vagas

07

Jornada de Trabalho

40 horas semanais (08 horas diárias)

3.4. Da isenção para Doador de Sangue:
3.4.1. O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) Solicitar a isenção no período das 12 horas do dia 27 de outubro de 2022 até às 23h59min do dia
31 de outubro de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do
Requerimento

1. Prova Objetiva:
De caráter eliminatório e classificatório
Conhecimentos Específicos na Área de Educação
e Área Técnica de Educação Física.

Tipos de Prova

de

Isenção

da

Taxa

de

Inscrição,

disponível

no

endereço

eletrônico

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.
b) Imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;
c) Solicitar, nos Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao SUS, declaração onde
conste nome completo, número da cédula de identidade e o respectivo histórico das coletas
realizadas, onde comprove que tenha doado sangue nos últimos 12 (doze) meses, anteriores ao dia
da publicação deste Edital, por pelo menos 03 (três) vezes se homem e 02 (duas) vezes se mulher;

Língua Portuguesa e Matemática

d) Enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b e c deste subitem, de forma clara

2. Prova de Títulos:
De caráter classificatório

e legível, para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min do dia 01 de novembro

Certificação de Formação (conforme item 8.3.3)

de 2022 ou via correspondência com AR (aviso de recebimento) postada até o dia 01 de novembro
de 2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as

1. DAS ATRIBUIÇÕES POR EMPREGO

informações a seguir:

1.1. As atribuições do emprego constam no Anexo I deste Edital.

Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900
Concurso Público nº 004/2022

2. INSTRUÇÕES PRELIMINARES

Nome do Candidato: ___________________________________

2.1. As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e à Secretaria Municipal

Isenção da Taxa de Inscrição – Doador de Sangue

de Educação ou conforme definido no regulamento interno do Poder Executivo.
2.1.1 O concurso destina-se ao provimento dos empregos vagos e dos que vagarem no prazo de

3.5. Da isenção para Doador de Medula Óssea:

validade de que trata o presente edital, portanto os candidatos classificados e não convocados nas

3.5.1. O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

vagas ofertadas por meio deste edital integrarão o Cadastro Reserva pelo período de validade do

a) Solicitar a isenção no período das 12 horas do dia 27 de outubro de 2022 até às 23h59min do dia

concurso público. Entende-se por Cadastro Reserva o contingente de candidatos classificados,

31 de outubro de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do

passíveis de convocação pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa de acordo com critérios de

Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico endereço

necessidade, conveniência e oportunidade seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.

2.2. Durante o prazo de validade do Concurso Público, e no caso de necessidade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria de Educação
d oMUNICIPAL
Município,
os candidatosE RECURSOS
poderão ser
chamados por ordem estrita de
SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
HUMANOS

b) Imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;

classificação.

Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327

____________________________________________________________________________________________________________

2.3. A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste

c) Enviar Carteirinha de Doador ou Declaração de Doador emitida pelo hemocentro, digitalizado de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
forma clara e legível,
a fim
de comprovar
que estáE RECURSOS
registradoHUMANOS
como doador de medula óssea,
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
juntamente com Av.
o requerimento
de isenção, para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às
____________________________________________________________________________________________________________

edital e da condição de preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo

23h59min do dia 01 de novembro de 2022 ou via correspondência com AR (aviso de recebimento)

emprego público.

postada até o dia 01 de novembro de 2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura

2.4. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,

Municipal de Ponta Grossa, com as informações a seguir:

salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900

2.5. Os candidatos aprovados e contratados serão submetidos ao regime jurídico celetista e

Concurso Público nº 004/2022

regidos pela legislação municipal aplicável e pelos regulamentos internos da Secretaria Municipal de

Nome do Candidato: ___________________________________

Educação e do Poder Executivo.

Isenção da Taxa de Inscrição – Doador de Medula Óssea

3. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

3.6. Da isenção da taxa de inscrição às doadoras de leite materno:

3.1. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver

3.6.1 – A interessada em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico, até a data

a) Solicitar a isenção no período das 12 horas do dia 27 de outubro de 2022 até às 23h59min do dia

da inscrição no Concurso Público, com dados atualizados, nos termos da Lei Municipal N.º

31 de outubro de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do

7938/2004 e do Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, ou comprove que tenha

Requerimento

doado sangue nos últimos1 2 (doze) meses, anteriores ao dia da publicação deste Edital, de

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022;

acordo

b) Imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;

com

o

contido

na

Lei Municipal nº 12.576/2016 e Decreto 13.655/2017 ou, que

de

Isenção

da

Taxa

de

Inscrição,

disponível

no

endereço

eletrônico

comprove estar cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME,

c) Solicitar, nos bancos de leite materno em regular funcionamento, declaração onde conste nome

conforme Lei Municipal 14.134/2021 ou ainda, que comprove ser doadora de leite materno,

completo, número da cédula de identidade e o respectivo histórico das doações realizadas, onde

conforme Lei Municipal 13653/2020.

comprove que a candidata tenha doado leite materno em pelo menos 3 (três) ocasiões nos 24

3.2. A solicitação de isenção para o Concurso Público do Município de Ponta Grossa será

(vinte e quatro) meses anteriores à publicação do edital do certame;

realizada somente via internet.

d) Enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b e c, de forma clara e legível,

3.3. Da isenção para inscritos no CadÚnico:

preferencialmente no formato PDF, para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às

3.3.1. O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) Solicitar a isenção no período das 12 horas do dia 27 de outubro de 2022 até às 23h59min do dia
31 de outubro de 2022, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do
Requerimento

de

Isenção

da

Taxa

de

Inscrição,

disponível

no

endereço

eletrônico

23h59min do dia 01 de novembro de 2022 ou via correspondência com AR (aviso de recebimento)
postado até o dia 01 de novembro de 2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, com as informações a seguir:
Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.

Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900

b) Imprimir e assinar o Requerimento de Isenção;

Concurso Público nº 004/2022

c) Solicitar a folha resumo do Cadastro Único atualizada na unidade do CRAS mais próxima à
residência do candidato;
d) Enviar os documentos comprobatórios elencados nas alíneas b e c deste subitem, de forma clara
e legível, para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min do dia 01 de novembro
de 2022 ou via correspondência com AR (aviso de recebimento) postado até o dia 01 de novembro
de 2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, com as
informações a seguir:

Nome do Candidato: ___________________________________
Isenção da Taxa de Inscrição – Doadora deleite Materno

3.7. Para o candidato interessado em obter a isenção da taxa de Inscrição descrita no subitem 3.3,
3.4, 3.5 ou 3.6, com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a
realização da prova, deverá no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente
no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição quais os recursos especiais necessários. O
laudo médico deverá ser enviado para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min
do dia 18 de novembro de 2022 ou via correspondência com AR (aviso de recebimento) postado
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SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
ATOS
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MUNICÍPIO
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SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
EDIÇÃO
Nº 3.461
- PONTA
GROSSA, QUINTA-FEIRA,
27 DE OUTUBRO DE 2022
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

até o dia 18 de novembro de 2022, em envelope fechado endereçado à Prefeitura Municipal de

5.5. O resultado da solicitação referente ao item acima deste Edital será divulgado pela Secretaria

Ponta Grossa, conforme informação a seguir:

Municipal de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, na data provável de 23 de novembro

Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

de 2022, mediante publicação no Diário Oficial do Município e no

Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.

Concurso Público nº 004/2022
Nome do Candidato: ___________________________________

6. DAS INSCRIÇÕES

Atendimento Especial

3.8. Nos casos previstos nos subitens 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 deste edital a Coordenadoria de
Prestação de Contas e Concursos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
analisará e julgará os pedidos de isenção da taxa de inscrição.
3.9. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:

deste Edital e certificar–se de que preenche ou preencherá, até a data da contratação, todos os

b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
3.10. Só serão aceitas as solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição realizadas
conforme subitens 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
3.11. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada na data provável de 04 de
novembro de 2022 no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 e
publicada no Diário Oficial do Município.
3.12. O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar
recurso através do endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 das 08
horas do dia 07 de novembro de 2022 até às 23h59min do dia 08 de novembro de 2022, através
do link Recurso contra o Indeferimento do requerimento de Isenção da taxa de inscrição.
3.13. Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de
taxa, o

candidato

poderá

normas, critérios e condições obrigam–se os candidatos a cumprir.

requisitos exigidos para o emprego.

c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 3.3 e 3.4 deste Edital;

da

6.1. A inscrição no Concurso Público implicará na aceitação tácita das normas estabelecidas
neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização do concurso, cujas regras,
6.2. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar–se das regras

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

isenção

endereço eletrônico

acessar

o

endereço

eletrônico

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 até às 23h59min do dia 17 de novembro de
2022, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do
certame.
3.14. O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar o
pagamento do boleto conforme item 3.13, no prazo estabelecido neste edital, estará

6.3. A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 a partir das 12 horas do dia 27 de
outubro de 2022 até as 23h59min do dia 17 de novembro de 2022.
6.4. O candidato deverá imprimir o boleto bancário no ato da inscrição e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o dia 18 de novembro de 2022.
6 . 5 . O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – deverá ser efetuado em
qualquer agência bancária ou casa lotérica.
6.6. A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação do pagamento pelo Banco
responsável por cobrança da taxa.
6.7. O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento pela Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, através do banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de inscrição.
6.8. O candidato que pagar mais de uma inscrição terá confirmada apenas a última inscrição
realizada, sendo as demais canceladas independentemente da data em que os pagamentos
tenham sido efetuados.
6.9. É de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento e a exatidão dos dados
cadastrais informados no ato da inscrição, não cabendo qualquer recurso para a retificação dos
dados informados. Desta forma, as inscrições com dados incorretos serão indeferidas.
6.10. Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
6.11. O Município de Ponta Grossa não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet

automaticamente excluído do certame.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
3.15. Os candidatos
que MUNICIPAL
tiverem as
solicitações de
isenção HUMANOS
deferidas já serão considerados
SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS

não recebida, ePREFEITURA
nem pela impressão
do boleto
de pagamento,
que por motivos de ordem técnica
MUNICIPAL
DE PONTA
GROSSA
dos computadores,
falhas ou
congestionamento
das Elinhas
de comunicação,
que impossibilitem a
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS
HUMANOS
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4. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTES

6.12. Para o ingresso do candidato na sala de prova, será exigida a apresentação do documento

4.1. Fica reservado às pessoas afrodescendentes o percentual de 10% (dez por cento) das vagas

original de identidade com foto (não serão aceitos documentos digitais).

Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
devidamente inscritos
no Concurso Público.
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transferência de dados.

oferecidas neste Concurso Público, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.696/2004 e o

6.12.1. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade

Decreto Municipal 4688/2011.

expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo

4.2. O candidato afrodescendente deverá optar no ato da inscrição pela reserva de vagas, e

Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de

observar além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais

classe, que, por lei federal valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e

previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo.

Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da lei

4.3. O candidato inscrito como afrodescendente, quando convocado, será submetido à Comissão

9.503 art. 159 de 23/09/97.

de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta

6.13. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do

Grossa, com a finalidade de atestar o enquadramento conforme previsto na Lei Municipal nº

candidato para a contratação, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como:

7696/2004 e no Decreto 4688/2011.

falsidade nas declarações e documentos apresentados ou irregularidade na realização da prova,

4.4. Detectada a falsidade na declaração ou nos documentos apresentados à Comissão, sujeitar-

importando tais atitudes na perda dos direitos ao Concurso Público em desenvolvimento, sem

se-á o infrator às penas da lei; se já contratado no emprego para o qual concorreu na reserva de

prejuízo de medidas outras de ordem administrativa, civil ou criminal.

vagas utilizando-se da declaração inverídica, sujeitar-se-á à pena disciplinar de demissão, sendo

6.14. O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico

assegurada, em qualquer caso, a ampla defesa.

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 na data provável de 24 de novembro de 2022.

5. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

confirmado, o mesmo deverá enviar o comprovante de pagamento, digitalizado de forma legível e

6.15. Caso o nome do candidato não conste na relação dos inscritos por pagamento não
5.1. Nos termos da Lei Municipal nº 6.125/1999 e do Decreto Municipal nº 135/2000 fica reservado

em PDF, para o e-mail concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min do dia 26 de novembro

10% (dez por cento) das vagas para cada emprego do presente Concurso Público, às pessoas

de 2022.

com deficiência física ou sensorial.
5.2. É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da
legislação previdenciária vigente ao tempo do Concurso Público.
5.3. A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada
mediante exame pericial pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
5.4. O candidato com deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado deverá
proceder a solicitação, pelo endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-0042022. O requerimento e o documento médico comprobatório deverão ser enviados para o e-mail
concursos@pontagrossa.pr.gov.br até às 23h59min do dia 18 de novembro de 2022 ou via
correspondência com AR (aviso de recebimento) postado até o dia 18 de novembro de 2022, em
envelope fechado endereçado à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conforme informação a
seguir:
Destinatário: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

7. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
7.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
a) possuir Cédula de Identidade (RG);
b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se masculino;
e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
7.2. Firmar declaração ou ciência de que:
a) deverá ter completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame

Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar - CEP: 84051-900

admissional;

Concurso Público nº 004/2022

d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de

Nome do Candidato: ___________________________________
Atendimento Especial

qualquer unidade da federação ou de empresa privada;
e) não ter registro de antecedentes criminais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS
EDIÇÃO Nº 3.461
- PONTA
GROSSA,
QUINTA-FEIRA,
27HUMANOS
DE OUTUBRO DE 2022
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f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.

8.2.8. Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: Certidão

Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas

de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, Carteira de Estudante,

no ato da inscrição, as quais serão comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem

carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis, danificados e

como da perda do direito à contratação de que se trata.

e documentos digitais.

8. DAS PROVAS:

documento de identidade.

8.2.9. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de

8.1. A prova para o emprego de Professor 40 horas constará de duas etapas, sendo a prova

8.2.10. Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local, data, ou em horário diferente dos

objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e a prova de títulos, de caráter classificatório.

determinados nos Editais específicos.

8.2. Da Prova Objetiva:

8.2.11. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos,

8.2.1 - A prova objetiva do Concurso Público será elaborada pela Secretaria Municipal de

nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,

Educação de Ponta Grossa, através da Comissão Examinadora designada pela Exma. Senhora

impressos ou qualquer outro material de concurso.

Prefeita Municipal, organizada com a seguinte composição:

8.2.12. Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip,

Professor 40 horas – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

comprometer a segurança do Concurso Público. Caso o candidato venha a portar qualquer um

telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador) e outros aparelhos que possam
desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira. O
descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se

Valor
Emprego

Fa

Tipo de

se

prova

Área de Conhecimento

Nº de

por

Valor

questões

questão

total

Caráter

8.2.13. Não será permitido, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos

Publicações
Professor 40

Institucionais

Educação
Infantil

e
Inciais

do

Ensino

20

0,25

5,0

Legislação Federal;

1ª

Anos

escuros e de relógios, que deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira.

do

MEC;

horas –

Objetiva

Fundamantal

Eliminatório e
Classificatório

8.2.15. O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou

e Publicações

responsáveis pela aplicação da prova será excluído do Concurso Público.

Institucionais

8.2.16. A duração da prova objetiva será de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento

Municipais

do cartão de respostas.

Língua Portuguesa

10

0,25

2,5

Matemática

10

0,25

2,5

8.2.17. As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com
caneta esferográfica com tinta azul e escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no
caderno de questões.
8.2.18. Não serão computadas questões que tiverem respostas não assinaladas e/ou assinaladas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TOTAL
DE de
QUESTÕES
PONTOS
40 – Pr - Tel.: (042) 3220-1000
10,00 – ramal 1327
Av. Visconde
Taunay, 950 -ECEP
84051-000 - Ponta Grossa
____________________________________________________________________________________________________________

Professor 40 horas – Educação Física

Tipo de

Área de Conhecimento

Nº de

por

Valor

questões

questão

total

Caráter

8.2.21. Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma

Institucionais do
MEC;

20

0,25

simultânea, somente após a assinatura do lacre no pacote dos cartões de resposta.

5,0

8.2.22. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto,

Legislação Federal;

40 horas –

Legislação Municipal;

a não ser em caso especial e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do

Publicações

Concurso Público.

Institucionais
1ª

Objetiva

Municipais;
Livros

Física

8.2.20. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após uma hora (1h) do início da
prova objetiva, devendo entregar ao fiscal de sala o cartão de respostas, ainda na carteira em que
realizou a prova.

Publicações

Educação

8.2.19. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
respostas e pelaSECRETARIA
sua integridade,
pois
em nenhuma hipótese
haverá
substituição do mesmo, salvo
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS
HUMANOS
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
em caso de defeito
de impressão.

prova

Professor

com rasura no cartão de respostas.

____________________________________________________________________________________________________________

Valor
Fase

O controle e informação do tempo serão feitos pelos fiscais de sala.
8.2.14. O não comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.

Legislação Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Emprego

como tentativa de fraude.

área

Eliminatório e

técnicos
de

na

Classificatório

Educação

8.2.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até
o

encerramento

das

inscrições,

proceder

solicitação

através

do

e-mail

concursos@pontagrossa.pr.gov.br, com o assunto Amamentação, ou na Praça de Atendimento da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

Física.

No dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade

Língua Portuguesa

10

0,25

2,5

Matemática

10

0,25

2,5

e que será responsável pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização
da prova em razão de tal providência.
8.2.24. Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem nota igual ou
superior a 5,0 (cinco) pontos na Prova Objetiva.

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

40

______

10,00

8.3. Da Prova de Títulos
8.3.1. Os candidatos eliminados na prova objetiva, ou seja, aqueles que não obtiverem nota igual

8.2.2. Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova objetiva, para serem

ou superior a 5,0 (cinco) pontos, serão considerados desclassificados e não terão seus títulos

aprovados e classificados.

analisados e pontuados.

8.2.3. A prova objetiva será aplicada na data provável de 04 de dezembro de 2022, na cidade de

8.3.2. A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, terá como nota máxima o valor

Ponta

de 10 (dez) pontos, a ser obtido em conformidade com o critério de pontuação estabelecido na

Grossa – PR,

em

local a ser definido e publicado no endereço eletrônico

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.
8.2.4. Os conteúdos da prova objetiva e as referências bibliográficas constam no Anexo II
deste Edital.

tabela abaixo.
Emprego

8.2.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de
caneta esferográfica, escrita grossa e tinta azul e documento de identidade oficial e original,
conforme consta no item 6.12.1 (não serão aceitos documentos digitais).

Fa

Tipo de

se

prova

Forma de comprovação

Pontuação

unitário

máxima

4

4

Item 1
Professor 40

Título de Especialista em Nível

horas –
Educação Infantil

de pós-graduação lato sensu,

2ª

Títulos

(ESPECIALIZAÇÃO)

8.2.6. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o

e Anos Inciais do
Ensino

período de realização do curso

Fundamental

ou certidão de conclusão de

e Professor 40h

curso junto com o Histórico

Educação Física

Escolar,

impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 8h45min.

Valor

de
Títulos

cumprimento dos horários estabelecidos.
8.2.7. O acesso ao local de realização da prova será das 8h00min às 8h45min estando

Máximo

devidamente

registrado,

nos

legislação vigente.

termos

no

da

01

Caráter

12
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para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta

Item 2
Título a nível de Pós-graduação
strictu

Grossa.

sensu

11.2. Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do

(MESTRADO/DOUTORADO)
devidamente

registrado,

no

período de realização do curso
ou certidão de conclusão de
curso

junto

escolar,

com

nos

Classificatório
01

6

6

histórico

termos

da

legislação vigente.

8.3.3. Os títulos apresentados deverão ter relação direta com a área de atuação, qual seja,
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Física Escolar (no
caso dos candidatos ao emprego de Professor 40h Educação Fìsica), e serem reconhecidos
por órgão oficial.
8.3.4. Somente serão pontuados os títulos apresentados nos quais constem o início e o término
do período, bem como a carga horária.
8.3.5. A documentação comprobatória dos títulos deverá ser entregue no mesmo dia e local da
realização da prova objetiva.
8.3.6. O candidato deverá entregar ao fiscal recebedor dos documentos pertinentes à prova de
títulos, as fotocópias autenticadas dos títulos, dentro de envelope lacrado, constando nome do
candidato, emprego pretendido e número da inscrição.
8.3.7. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os títulos
na forma, no prazo e no local estipulados no Edital de Convocação para entrega dos Títulos.
O candidato que receber pontuação zero, não será eliminado do Concurso Público, mantendo a
pontuação da prova objetiva, para cálculo da classificação final.
8.3.8. O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado no endereço
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 e publicado no Diário Oficial do
Município.
8.3.9. A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos será analisada
quanto à sua autenticidade e

____________________________________________________________________________________________________________

legibilidade (legíves e sem cortes) durante o processo do

concurso, e mesmo após a contratação, o candidato será eliminado do concurso ou tornado sem
efeito o ato de contratação, observado o devido processo administrativo, caso seja comprovada
qualquer irregularidade.
8.3.10. Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão aceitos se
revalidados por instituição pública de ensino superior no Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
8.3.11. Todo documento
Prova DEdeADMINISTRAÇÃO
Títulos expedido
em língua
estrangeira, somente será
SECRETARIA da
MUNICIPAL
E RECURSOS
HUMANOS
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327

considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
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9. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PROVISÓRIO
9.1. Na data provável de 05 de dezembro de 2022, a partir das 12 horas, será divulgado o
gabarito provisório da prova objetiva no endereço www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-0042022.

candidato para o exercício do emprego, este não será considerado apto à contratação e deixará
sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem de classificação.
12. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12.1. De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação
convocará os candidatos selecionados para comparecerem em local determinado em Edital de
Convocação, onde receberão as orientações para a contratação (documentação e exame préadmissional).
12.1.1. O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do
Município e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
12.1.2. O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será
considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
12.1.3. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de
convocação que serão publicados na forma estabelecida no subitem 12.1.
12.2. Os requisitos para a contratação são os seguintes:
a) Apresentar os documentos abaixo relacionados com o nome do candidato atualizado de acordo
com o estado civil, ou seja, Certidão de Casamento, Averbação de Divórcio, Certidão de
Nascimento (retificada) ou outro documento oficial registrado em cartório:
- Registro Geral
- Carteira de Trabalho
- Título de Eleitor
- CPF
- Cadastro no PIS e/ou PASEP
b) Não possuir antecedentes criminais;
c) Não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa, mediante inquérito
administrativo ou judicial;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, com o
Serviço Militar;
e) Ser considerado apto nos exames admissionais;
f) Comprovar os requisitos exigidos para a inscrição e constantes no Edital;
g) O candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
contrato de trabalho
dentro do prazo fixado na convocação, será considerado desistente,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Av. Visconde
de Taunay,da
950
- CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
perdendo os direitos
decorrentes
aprovação.
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h) Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos órgãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal,
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades
contratadas, direta ou indiretamente pelo poder público, ou qualquer um dos poderes, exceto

10. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição

10.1. A nota final será obtida mediante a pontuação da nota da prova objetiva conforme critério

Federal;

estabelecido no item 8.2.24 e 8.3.1, acrescida da nota da prova de títulos conforme o indicativo

i) Apresentar declaração, quanto ao exercício ou não de outro Cargo, Emprego Público ou

abaixo:

Função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais um cargo, quando
NPO + NPT = NF

acumulável.

NPO – Nota da Prova Objetiva

12.3. A escolaridade exigida para o emprego deverá ser comprovada no ato da contratação.

NPT – Nota da Prova de Títulos

12.4. Caso o candidato convocado não possa assumir o emprego no momento da convocação, poderá

NF – Nota Final

solicitar que seu nome seja transferido para o final da lista dos aprovados.

10.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
10.3. No caso de empate na pontuação final, serão usados, pela ordem, os seguintes critérios para
desempate:
a) Candidato com mais idade.
b) Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos
c) Maior pontuação nas questões de Matemática
10.4. A pontuação final obtida pelo candidato será proporcionalmente convertida para nota, na
escala de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação aritmética para a casa centesimal, e serão
considerados habilitados os candidatos que obtiverem valor igual ou superior a 5 (cinco).
10.5. A publicação do resultado final do concurso será feita em três listas, por ordem
decrescente de nota, sendo: a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a das Pessoas com deficiência e Afrodescendentes; a segunda que conterá somente
a pontuação das Pessoas com deficiência; e a terceira que conterá somente a pontuação dos
Afrodescendentes.
10.6. O resultado final do Concurso Público será dado a conhecer através do Diário Oficial da
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e do site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico
www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.

13. DOS RECURSOS
13.1. Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá acessar o site
www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022, em ícone específico.
13.2. Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
13.3. Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com precisão
o ponto de insurgência, mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
13.4. Os recursos das Prova Objetiva e de Títulos serão apreciados por Comissão Examinadora,
especialmente designada pela Exmª Senhora Prefeita Municipal, que os julgará em até 10 (dez)
dias

úteis.

O

resultado

dos

recursos

será

dado

a

conhecer,

através

do

site

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 e Diário Oficial do Município.
13.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado no respectivo Edital.
13.6. Os pontos relativos às questões objetivas que porventura forem anuladas, serão atribuídos a
todos os candidatos que fizerem a prova. Se houver alteração de item integrante de prova, por
força do reconhecimento da validade da justificativa apresentada em recurso, essa alteração
valerá para todos os candidatos que fizerem a prova, independentemente de terem ou não
recorrido.
13.7. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em
duplicidade ou incorreto do cartão de respostas da prova objetiva.

11. DO EXAME MÉDICO

13.8. Não será concedida segunda chamada, revisão, vistas ou recontagem de pontos das

11.1. O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado

questões das provas objetivas.

de conformidade com as orientações a serem fornecidas aos candidatos aprovados e convocados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO
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14. DAS PUBLICAÇÕES

- Criar com os estudantes hábitos ligados à limpeza e preservação do ambiente escolar, à coleta

14.1. Todos os Editais, avisos e resultado do presente Concurso Público serão publicados no

do lixo produzido nas diferentes atividades escolares e à reciclagem de resíduos produzidos na

Diário

escola.

Oficial

da

Prefeitura

Municipal

de

Ponta

Grossa

e

no

endereço

eletrônico

www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.

- Estimular um ambiente escolar tranquilo e favorecedor do estabelecimento de interações pelas
crianças, compreendendo a movimentação delas como intenções exploratórias e como forma de

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

comunicação e socialização.

15.1. O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data da

- Possibilitar aos estudantes participar de ações individuais e em grupo no ambiente escolar, que

homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

os ajudem a entender os direitos e as obrigações das pessoas.

15.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do

- Comunicar com clareza às crianças instruções sobre a organização física e social do ambiente

Candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o

escolar, de modo a fortalecer sua autonomia e colaboração nesse espaço.

candidato não poderá alegar desconhecimento.

- Oferecer materiais e propor atividades escolares em que os estudantes percebam a necessidade

15.3. Estará automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:

de compartilhar e cooperar.

15.3.1. Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou

- Incluir os estudantes na caracterização e arranjo dos espaços escolares que mais frequentam e

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

no cuidado de seus objetos pessoais e coletivos para mantê-los bem conservados e de fácil

15.3.2. Utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa

acesso.

identificação pessoal;

- Atuar quando as demais estudantes reagem a uma determinada criança no espaço escolar,

15.3.3. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.

coibindo preconceitos, agressões, assédios, de modo a ampliar o olhar de todos para a

15.4. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a

importância de se respeitar os/as colegas.

apresentação

irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o

- Apoiar os estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas

candidato do Concurso Público, anulando–se todos os atos decorrentes da respectiva inscrição

habilidades/superdotação a se perceber como integrantes dos grupos infantis, motivando-os nas

ou contratação.

relações interpessoais com os colegas. Da mesma forma, estimulá-los diante de dificuldades,

15.5. O candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, não

enquanto acompanha o que o conjunto de crianças pode socializar com estes colegas.

cabendo qualquer recurso para a retificação dos dados informados.

- Cuidar para que os espaços, materiais, objetos e brinquedos, procedimentos e formas de

15.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação e

comunicação sejam adequados às especificidades e singularidades do brincar e do interagir das

conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, devendo comparecer em data,
horário e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários
para a contratação, inclusive o exame pré-admissional, sendo que:
15.6.1. No ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
15.6.2. Deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o
exercício das atividades inerentes ao emprego;
15.6.3. A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do
Concurso Público.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
15.7. Não serãoSECRETARIA
admitidos, MUNICIPAL
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alguma, pedidos
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ou recurso do resultado
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do exame médico pré-admissional.
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15.8. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso quanto ao
preenchimento incorreto da inscrição pelo candidato.
15.9. É dever exclusivo de o candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente
Concurso Público, conforme disposto no item 14 deste Edital.
15.10. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência do evento que lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao
presente Edital, publicado conforme disposto no item 14 deste Edital.
15.11. Será admitida a impugnação deste edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo
de (2) dois dias úteis a contar da sua publicação, através do link de Recurso, disponível no
endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022.
15.12. Ficam aprovados os Anexos I e II como partes integrantes deste edital.
15.13. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos e pela Secretaria Municipal de Educação.
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 26 de outubro de 2022.
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS - PROFESSOR 40 HORAS –EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS
INCIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40HORAS- EDUCAÇÃO FÍSICA
- Criar situações em que os estudantes expressem seus afetos, desejos e saberes a aprendam a
ouvir o outro, a conversar e negociar argumentos e metas, a fazer planos comuns, a enfrentar
conflitos, a participar de atividades em grupo e criar amizades com seus companheiros.
- Apoiar os estudantes a desenvolver identidade pessoal, sentimento de autoestima, autonomia,
confiança em suas possibilidades e de pertencimento a um determinado grupo étnico-racial,
crença religiosa, local de nascimento, etc.
- Fortalecer os vínculos afetivos de todos os estudantes com suas famílias e ajudá-los a captar as
possibilidades trazidas por diferentes tradições culturais para a compreensão do mundo e do lugar
em que vivem.
- Incentivar as crianças a refletir sobre a forma injusta como os preconceitos étnico-raciais e outros
que são construídos no ambiente escolar e se manifestam de forma discriminatória, da mesma
forma ajudar os estudantes a construir atitudes de respeito e solidariedade.
- Construir com os estudantes o entendimento da importância de cuidar de sua saúde e bem estar,
no decorrer das atividades cotidianas.

crianças no espaço escolar, em especial daquelas com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
- Ouvir os estudantes e apoiá-los para que expressem seus sentimentos, planos, ideias, apontem
suas brincadeiras e atividades preferidas e as não desejadas, e narrem suas vivências cotidianas.
- Incentivar os estudantes a identificar e reconhecer elementos que lhe provocam medo, apoiá-los
para superá-lo e ter uma atitude ativa diante de uma dificuldade.
- Comentar positivamente as ações dos estudantes e avaliar suas produções (linguagens: as Artes
visuais, a Dança, a Música e o Teatro) respeitando as emoções vividas pelas crianças, fortalecendo

sua autonomia e autoconfiança.
- Garantir igualdade
de gêneroMUNICIPAL
no tratamento
de meninas
e meninos, disponibilizando todos os
PREFEITURA
DE PONTA
GROSSA
brinquedos e outros
materiais
para DE
todos
os estudantes
e propor
a realização de atividades em
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E RECURSOS
HUMANOS
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327

que as crianças possam participar independentemente do gênero.
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- Tratar os estudantes e seus familiares pelos respectivos nomes e coibir no espaço escolar o uso
de apelidos pejorativos no tratamento dado pelas crianças aos colegas ou adultos.
- Apoiar e incentivar os estudantes a ter maior autonomia em relação a seu cuidado pessoal, tais
como: escovar os dentes, colocar sapatos ou o agasalho, pentear os cabelos, servir-se sozinha
nas refeições e organizar seus pertences, estimulando-os que se auxiliem nessas tarefas.
- Zelar pelo direito pleno de aprendizagem de todos os estudantes no ambiente escolar.
- Zelar pela integridade física e moral de todos os estudantes no espaço escolar.
- Confeccionar material didático diferenciado para mediar o conhecimento científico no ambiente
escolar.
- Avaliar a aprendizagem dos estudantes de acordo com a proposta pedagógica e as Diretrizes
Curriculares da SME, priorizando a avaliação processual e contínua.
- Estabelecer estratégias significativas de recuperação e recomposição da aprendizagem dos
estudantes, de modo a garantir a apropriação do conhecimento científico.
- Analisar, qualitativamente e quantitativamente, os dados produzidos a partir das avaliações
escolares como referência para a recuperação, aprovação ou reprovação e evasão escolar de
todos os estudantes.
- Elaborar e cumprir plano de trabalho (planejamento), segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino e as Diretrizes Curriculares da SME.
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos pela legislação, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento e
aprimoramento profissional.
- Selecionar, apresentar e revisar conteúdos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares da SME, de
modo a buscar conhecimento pessoal e profissional para ministrá-los.
- Participar da escolha do livro didático juntamente com os demais profissionais da escola.
- Participar do processo de inclusão de todos os estudantes com deficiências no ensino regular.
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, com vista a
colocar em prática as orientações e ações nela estabelecida.
- Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e aprendizagem dos estudantes, bem como
sobre a execução de sua proposta pedagógica de acordo com as Diretrizes Curriculares da SME.
- Avaliar e participar do encaminhamento dos estudantes com deficiências para os setores
específicos de atendimento.
- Participar de atividades cívicas, sociais, culturais, esportivas, concursos e festivais propostas pela
unidade escolar, bem como pela Secretaria Municipal de Educação.
- Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas propostas pela unidade escolar,
bem como pela Secretaria Municipal de Educação.
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- Participar do planejamento geral da escola, como forma de garantir o efetivo trabalho pedagógico

6. Semântica: Relações de sinonímia e de antonímia. Relações semânticas

no ambiente escolar.

estabelecidas entre oração, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão,

- Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, c a p a c i t a ç õ es ,

concessão, causalidade, adição, alternância...)

cursos e outros eventos da área educacional e correlatos, proposto pela Secretaria Municipal de

REFERÊNCIAS:

Educação como forma de aprimoramento pessoal e profissional.
- Acompanhar e orientar estagiários com respeito e cortesia no espaço escolar.
- Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares no espaço escolar, como forma
de garantir a aprendizagem de todos os estudantes.
- Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais similares,
como forma de incentivar a dissiminação do conhecimento produzido no espaço escolar.
- Incentivar os estudantes a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e
similares, como forma de aprimorar a aprendizagem e a socialização dos estudantes.
- Orientar e incentivar o estudante para a pesquisa no espaço escolar.
- Participar do conselho de classe, expressando a aprendizagem individual e coletiva dos estudantes.
- Preparar o estudante para o exercício da cidadania no ambiente escolar, incentivando práticas
democráticas e coletivas.
- Incentivar a leitura compartilhada e planejada no ambiente escolar cotidianamente.
- Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola.
- Contribuir para a aplicação da política pedagógica do Município e para o cumprimento da
legislação de ensino.
Propor

a

aquisição

de

equipamentos

que

venham

favorecer

as

atividades

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola
Editorial, 2003.
BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. E ampl. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2005.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Ministério
da Educação Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2018 (versão final).
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. PNA Política Nacional de
Alfabetização. Brasília: MEC, SEALF, 2019.

- Desenvolver a autoestima dos estudantes, como forma de incentivar a autonomia nos estudos.

-

LÍNGUA PORTUGUESA

de

ensino/aprendizagem no contexto escolar.
- Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação, oferecidos pela SME e outras
instituições de ensino.
- Manter atualizados os registros de aula, frequência e aproveitamento escolar dos estudantes.
- Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar.
- Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem no espaço
escolar.

GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes,
2013.
SOARES, Magda. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo:
Contexto, 2020.
SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2017.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, autêntica,
1998.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto,
2020.

- Participar da gestão democrática da unidade escolar, contribuindo com propostas que visem a

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

aprendizagem dos estudantes.

MATEMÁTICA:

- Executar outras atividades correlatas no espaço escolar, que visem a aprendizagem coletiva e
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matemáticos
como instrumentos
para resolução
MUNICIPAL
DE PONTA GROSSA

individual dos estudantes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
- Desenvolver projetos
pedagógicos
em
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recreio dirigido.
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- Buscar o aprimoramento constante por meio de leituras, estudos, cursos, congressos e outros
meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho pedagógico no espaço
escolar.
- Realizar atividades de articulação da escola com a família do estudante e a comunidade, de
modo a garantir a empatia e aceitação da diversidade no espaço escolar.

de

problemas e

interpretação
de mundo:
aritmética,
geometria,
álgebra,HUMANOS
lógica-matemática, grandezas e
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medidas, estatística e probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental.
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2. Aspectos históricos do conhecimento matemático.
3. A natureza do conhecimento lógico-matemático.
4. Estruturas aditivas e multiplicativas na resolução de problemas.
5. Competências numéricas e geométricas na solução de problemas.
6. Desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento algébrico.

-Responsabilizar-se pela alfabetização e letramento de todos os estudantes.

7. Habilidades básicas para aprender matemática.

- Zelar pela sua assiduidade, pontualidade e ética profissional, como forma de manter o clima

8. Processos cognitivos para o letramento matemático.

escolar favorável para a aprendizagem dos estudantes.

9. Reflexões e propostas para o ensino de matemática nos anos iniciais do EF.

- Zelar pelas relações interpessoais no ambiente de trabalho sem qualquer ato que ofenda a honra,

10. Aprendizagem ativa e outras metodologias para o ensino e a aprendizagem de

a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a auto estima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a
integridade física de alunos ou qualquer pessoa dentro da unidade de ensino sob pena de dano
moral.

12. Competências e habilidades de matemática para os anos iniciais, da BNCC.

Observação: O não cumprimento das atribuições em decorrência da função e do cargo poderá
ensejar medidas disciplinares e administrativas junto aos setores competentes da Administração
Municipal.
ANEXO II

40

HORAS

EDUCAÇÃO

INFANTIL

E

ANOS

INICIAIS

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA:
1. Compreensão e Interpretação de diferentes gêneros textuais escritos (verbal e não verbal).
2. Os eixos de língua portuguesa: leitura, escrita oralidade e análise linguística.
3. Apropriação do sistema de escrita (alfabetização e letramento).
3. Fonética e fonologia: ortografia; acentuação gráfica; emprego do hífen.
4. Morfologia: Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, conjunção,
advérbio, preposição e interjeição.
5. Sintaxe: pontuação; crase; regência verbal e nominal; concordância verbal e nominal;
coesão e coerência. (Morfossintaxe).

REFERÊNCIAS:
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Ministério
da Educação Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2018 (versão final).
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
DOLZ, Miquel Capó. Problemas de raciocínio para o Ensino Fundamental. São Paulo:
Vozes, 2017.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
PROFESSOR

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.
11. Mentalidades matemáticas como abordagem de ensino inovador.

MENDES, I.A.; FILHO, A.S.; PIRES, M.A.L.M.; Práticas Matemáticas em atividades
didáticas para os anos iniciais; São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
PONTE, J.P.; BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H.; Investigações matemáticas na sala de
aula. 3. ed. rev. ampl.; 1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
PONTA GROSSA. Referenciais. Curriculares para os anos iniciais do Ensino
fundamental. Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Educação,
2020.
Disponível
em:
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/07/Referenciais-curriculares-para-os-anos-iniciais-do-EnsinoFundamental-1.pdf
SMOLE, Kátia S. DINIZ, Maria Ignez. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas:
habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: ARTMED, 2001.
TOLEDO, M.B.A.; Teoria e prática de matemática: como dois e dois, volume único:
livro do professor / Marília Barros de Almeida Toledo, Mauro de Almeida Toledo; 1.ed. São
Paulo: FTD. 2010.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO:

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, autêntica,
1998.

REFERÊNCIAS:
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de
1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Contexto,
2020.

BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Ministério
da Educação Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2018 (versão final).
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

MATEMÁTICA:

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ministério da
Brasília:
MEC,
SEB,
2010.
Disponível
em:
Educação.
–
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 2013. Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica2013-pdf/file
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990.
DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/ptbr/assuntos/noticias/2021/julho/trinta-e-um-anos-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescenteconfira-as-novas-acoes-para-fortalecer-o-eca/ECA2021_Digital.pdf
BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Educação em
Diretrizes
Nacionais.
2013.Disponível
em:
Direitos
Humanos:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192
PONTA GROSSA. Caderno Pedagógico da Educação Especial. Prefeitura Municipal de
Ponta
Grossa,
Secretaria
Municipal
de
Educação.
Disponível
em:
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Caderno-PedagogicoEduca%C3%A7%C3%A3o-Especial.pdf
PONTA GROSSA. Referenciais. Curriculares para os anos iniciais do Ensino
fundamental. Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Educação,
2020.
Disponível
em:
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/07/Referenciais-curriculares-para-os-anos-iniciais-do-EnsinoFundamental-1.pdf
PONTA GROSSA.
Referenciais Curriculares para Educação Infantil. Prefeitura
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Educação, 2020. Disponível em:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Referenciais-CurricularesAv. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327
da-Educacao-Infanti.pdf
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PROFESSOR 40 HORAS - EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e Interpretação de diferentes gêneros textuais escritos (verbal e não verbal).
2. Os eixos de língua portuguesa: leitura, escrita oralidade e análise linguística.
3. Apropriação do sistema de escrita (alfabetização e letramento).
3. Fonética e fonologia: ortografia; acentuação gráfica; emprego do hífen.
4. Morfologia: Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, conjunção,
advérbio, preposição e interjeição.
5. Sintaxe: pontuação; crase; regência verbal e nominal; concordância verbal e nominal;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
1. Conceitos

matemáticos

como

instrumentos

para

resolução

3. A natureza do conhecimento lógico-matemático.
4. Estruturas aditivas e multiplicativas na resolução de problemas.
5. Competências numéricas e geométricas na solução de problemas.
6. Desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento algébrico.
7. Habilidades básicas para aprender matemática.
8. Processos cognitivos para o letramento matemático.
9. Reflexões e propostas para o ensino de matemática nos anos iniciais do EF.
10. Aprendizagem ativa e outras metodologias para o ensino e a aprendizagem de
matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.
11. Mentalidades matemáticas como abordagem de ensino inovador.
12. Competências e habilidades de matemática para os anos iniciais, da BNCC.
REFERÊNCIAS:
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Ministério
da Educação Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2018 (versão final).
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
DOLZ, Miquel Capó. Problemas de raciocínio para o Ensino Fundamental. São Paulo:
Vozes, 2017.
MENDES, I.A.; FILHO, A.S.; PIRES, M.A.L.M.; Práticas Matemáticas em atividades
didáticas para os anos iniciais; São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
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PONTA GROSSA. Referenciais. Curriculares para os anos iniciais do Ensino
fundamental. Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Educação,
2020.
Disponível
em:
https://sme.pontagrossa.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2020/07/Referenciais-curriculares-para-os-anos-iniciais-do-EnsinoFundamental-1.pdf
SMOLE, Kátia S. DINIZ, Maria Ignez. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas:
habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: ARTMED, 2001.
TOLEDO, M.B.A.; Teoria e prática de matemática: como dois e dois, volume único:
livro do professor / Marília Barros de Almeida Toledo, Mauro de Almeida Toledo; 1.ed. São
Paulo: FTD. 2010.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

estabelecidas entre oração, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão,

1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Física

concessão, causalidade, adição, alternância...)

2. Referenciais Curriculares Municipais para Educação Física

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. E ampl. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2005.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC).Ministério
da Educação Secretaria de Educação Básica – Brasília: MEC, SEB, 2018 (versão final).
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Alfabetização. PNA Política Nacional de
Alfabetização. Brasília: MEC, SEALF, 2019.
GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes,
2013.
SOARES, Magda. Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever. São Paulo:
Contexto, 2020.
SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2017.

e

e medidas, estatística e probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.

problemas

2. Aspectos históricos do conhecimento matemático.

6. Semântica: Relações de sinonímia e de antonímia. Relações semânticas

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola
Editorial, 2003.

de

interpretação de mundo: aritmética, geometria, álgebra, lógica-matemática, grandezas

coesão e coerência. (Morfossintaxe).
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3. Base Nacional Comum Curricular para Educação Física
4. Pressupostos Teóricos e Metodológicos da Educação Física
5. Avaliação Escolar na Educação Física
6. Educação Física e o Currículo
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Corporal; Ciclos de Escolarização. 2 ed rev São Paulo, Cortez, 2009
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sua atribuição e também pela análise técnica sobre documentos apresentados pela empresa ora
declarada vencedora da fase de lances do pregão.
Trata-se do retorno da sessão evocada pela Pregoeira após receber parecer da equipe técnica do
Município, após análise dos documentos de habilitação apresentado pela empresa vencedora do
certame, alocadas na plataforma BLL – onde ocorreu presente pregão, foi verificado algumas
irregularidades que afrontam o presente instrumento convocatório, são elas que passamos a
expor. A. Descumprimento a clausula do Edital, baseando no item 13 subitem 13.1 da “proposta
final escrita e fornecimento”, ratificado pela ora licitante vencedora dos lances, empresa LHC
CONTRUÇÃO EIRELI – EPP; B. Falta de apresentação documentação de qualificação
econômico-financeira da empresa classificada como 2º lugar WAM LICITAÇÕES LTDA. C.
Exequibilidade da Proposta de ambos Licitantes para valor de lances.
AS RAZÕES apresentadas são tempestivas, sendo assim o prazo estipulado em Edital e conforme
item 18 subitem 18.1 (RECURSOS) do instrumento convocatório, findando em 14/10/2022 as
00:00:00 como determina sistema da plataforma (BLL) onde ocorreu o Pregão.
Conforme consta registrado na plataforma BLL na aba de Habilitação do presente certame já
mencionado neste direito de recurso, seguido do ícone “mensagens do lote e do processo”
verifica-se registrado conforme demonstramos abaixo os pedidos firmados pela pregoeira do
certame DIRECIONADO as mensagens a empresa vencedora;
Esse rito ordinário é comum entre o processo administrativo de licitações em todas plataformas
existentes, pois são mensagens proferidas por pregoeiro(a) do certame, ordenando regras com
fundamento baseado ao instrumento convocatório. Nesse tempo corrobando ao instrumento
convocatório, em seu item 13 subitem 13.1 da Proposta final escrita e fornecimento,
evidenciamos que o vencedor do certame empresa LHC CONSTRUÇÕES não cumpriu com o
prazo DEVIDO, pois ele anexou sua proposta mais que duas horas como tempo máximo,
Caracterizado esse fato, transparece clara afronta ao Art . 3º caput, ao Art. 48, I da Lei Federal
8.666/93, ainda desrespeitando assim demais licitantes, deixando de contribuir com seriedade
junto do presente certame É sabido que DEVEMOS arcar com todas regras e condições do
Edital, uma vez que identificado cabimento de participação interpelando na sua razão esclarecer
se assim achar como dever de impugnar quando obtiver razão ao contraditório das ações
elencadas como cumprimento do objeto
Em verdade podemos verificar que empresa LHC tinha o prazo para apresentar a proposta em no
máximo duas 2 horas findando as (04/10/2022 – as 16:52:08) conforme preconiza o pedido em
Edital (item 13, subitem 13.1), pois acabou enviando a sua proposta após o tempo vencido,
contrariando regra estabelecida no presente instrumento convocatório e também conforme
pedido reforçado pela pregoeira do certame. Nas mensagens do processo conforme cópia fiel da
página da BLL COMPRAS local onde foi realizado pregão, as (14:52:08) pregoeira realiza
pedido ao vencedor, ocorre que empresa anexou a proposta passando o horário estabelecido,
sem nenhuma justificativa ou pedido de prorrogação solicitado, ou seja, se Edital possui regras,
essas precisam ser cumpridas, e verificadas em tempo. Edital é um conjunto de regras de
natureza jurídica em favor da administração, quando dado sua publicação, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá impugnar ou mesmo esclarecer caso não concordar com alguma
condição, submeter esse entendimento para pregoeiro do certame. Mas nunca poderá deixa se
valer de suas regras atribuindo suas próprias condutas sem razões motivadas e autorizadas pela
autoridade do certame. Com esse fato comprovado a empresa LHC CONSTRUÇÕES DEVERÁ
ser DESCLASSIFICADA do certame por descumprimento do Edital. Contudo vale lembrar como
dever de revisão e atribuição do pregoeiro(a), mesmo ainda não sendo avaliada seus documentos
de habilitação, pelo fato de não ser vencedora dos lances, a empresa WAM LICITAÇÕES deixou
de apresentar documentos referente a qualificação econômica financeira, bem como índices de
balanço, e isso precisa ser revisto. Em momento trazemos que tal privilégio não poderá ser
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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concedido a empresa LHC CONSTRUÇÔES, momento que ao participar do presente processo a
empresa submete-se e deve concordar e cumprir com suas condições ali estabelecidas em Edital

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – EDITAL: Pregão RP 66/2022

DA EXEQUIBLIDADE DAS PROPOSTAS.

RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA

Em que pese andamento do presente pregão, concluímos que os descontos prestados pelas
empresas LHC CONSTRUÇÕES e WAM LICITAÇÕES, irão comprometer suas finanças como
também comprometer contrato de licitação. Houve que aplicaram uma margem de acima de
40%, de desconto sobre tabela SINAPI. Enfatizamos para essa administração, que a licitação é
regada de material mais a mão de obra, a empresa vencedora, ainda precisa de um ponto para
sua instalação, mesmo que não solicitado no Edital, pois contrário disso terá um deslocamento
diário de mais de 100 km, ainda demandar de uma equipe grande, mantendo transporte diário,
refeições, uniformes, epi, etc, para atender aos diversos pontos de trabalhos junto ao Município
de Ponta Grossa-Pr. Pedimos que seja cobrado uma planilha analítica pra aferimento da
composição de preço real. Essa diligência uma vez que colocada em jogo uma licitação onerosa
desse porte, merece ser apreciado mais afundo sua situação financeira. Prezada Administração,
não será sempre o maior desconto que tornará a licitação com seu melhor preço, veja que esse
valor mediante tabela Sinapi com todos encargos já citados, mais contribuições fiscais, isso
poderá comprometer a licitação. Pedimos e no vemos no direito de cidadãos deste município
para se empregar melhor custo diante dos fatos apresentados por precaução de inadimplência
com nosso Município. Temos experiência e vivemos os custos subindo dia a dia. É dever da
Administração Pública zelar pela melhor contratação, sempre resguardando o interesse público
e observando as normas e princípios que regem suas licitações e contratações. Como “melhor
contratação”, entende-se que é aquela que oferece maior vantagem à Administração, sendo que,
em contratações públicas, “vantagem” tem o sentido de qualidade, aliada ao menor preço
possível. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre o menor valor é sinônimo de
melhor contratação.

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO: PROTOCOLO SEI: SEI 45041/2022
1. RELATÓRIO:

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO na Forma ELETRÔNICA
Global,com Maior Desconto percentual na TABELA SINAPI, para formalização de REGISTRO
DE PREÇOS nº. 66/2022, onde a presente licitação tem como objeto a contratação de prestação
de serviço de operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais
e mãode-obra das áreas prediais dos imóveis da FMS, entendendo-se tais situações como todas as
ações e intervenções repetitivas, periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas,
equipamentos e componentes prediais e de áreas comuns e correlatos de propriedade da
contratante que resultem, respectivamente, na manutenção ou em serviços de engenharia, para a
reparação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio da Contratante seja garantido.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

A empresa EDSON DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA, não satisfeito com o resultado da
licitação, alegando junto ao movimento 2689185:
A empresa EDSON DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA denominada LICITANTE participou do
presente certame supracitado e ficou em 3º (terceiro) lugar da ordem de classificação, em 2º
(segundo) lugar ficou colocada empresa WAM LICTAÇÕES LTDA e à empresa LHC
CONSTRUÇÕES EIRELI foi DECLARADA VENCEDORA da disputa eletrônica (etapa lances),
após fase dos lances a pregoeira manifestou em “chat” no campo mensagens do processo,
solicitando empresa vencedora do certame para que apresente sua proposta atualizada no campo
de documentos complementares enfatizando para cumprir ao prazo máximo estipulado em
Edital. Seguindo a ordem de suas fases no certame, o sistema após encerramento da
disputa, disponibiliza vistas aos documentos a todos os licitantes, após acompanhamento a todo
momento pelo sistema, constatou-se irregularidade na documentação da empresa 2ª colocada
WAM LICITAÇÔES LTDA, essa empresa não anexou documentos de exigência habilitação, para
comprovação qualificação econômica financeira conforme reza o instrumento convocatório. 1.2
Dando sequência das suas fases da licitação eletrônica, a pregoeira retorna ao sistema com
mensagens a todos licitantes, que será aberta fase recursal atribuindo data e hora para esse feito
(10/10/2022 as 11:30 horas), sem expressar qualquer esclarecimento sobre análise realizada por
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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A proposta de valor reduzido exige avaliação cuidadosa por parte da Administração quanto à
sua exequibilidade, uma vez que os preços oferecidos em uma licitação podem, muitas vezes,
revelar, já de antemão, se a empresa conseguirá executar o contrato com a devida qualidade e
eficiência. Valores excessivamente baixos, em um primeiro momento, podem parecer vantajosos,
mas se não for levada em consideração a real capacidade da empresa de executar os serviços
por valor flagrantemente baixo e/ou insuficiente, corre-se o risco de, ao invés de realizar a
melhor contratação, contratar-se serviços que, futuramente, não serão prestados, ou o serão de
forma precária. Também é de conhecimento de todos que administração deverá tomar suas
decisões atreladas ao instrumento convocatório, sem mesmo trazer benefícios, vícios, ou
privilégios aos licitantes, pois caso isso aconteça estará a afronta dos princípios balizadores que
norteiam e regem o processo administrativo.
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO(A). É sabido que antes da sessão de disputa de preços, o
Pregoeiro(a) detém de uma série de regimentos para que o processo possa ser conduzido com
máxima transparência, o Pregoeiro(a) possui de autoridade máxima para concluir um pregão
estando estritamente vinculado suas decisões voltadas para o Edital, dentro da legislação
pertinente, para avaliar as propostas dos concorrentes e posteriormente analisar habilitação, e
se algum fator caracterizar controvérsia ao instrumento convocatório, deverá desclassificar a
empresa que não o cumprir
O Edital nos traz quais são essas atribuições, assim analisamos conforme dita em seu item
5.1; Destacamos uma delas; “g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro,
segundo e terceiro lugar;”

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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Vejamos que Edital solicita para que seja apresentado como condição de habilitação para
comprovar-se o valor mínimo de 10% de patrimônio através de consulta ao balanço patrimonial
bem como apresentação dos índices, para analisar a boa situação financeira da empresa.
Prezado Pregoeiro(a) vejam que são regras do Edital, empresa aceitou as condições de
participação, sem nenhum questionamento sobre

SEI/PMPG - 2705026 - Cota do Processo

1º QUESTIONAMENTO
A empresa EDSON DOS SANTOS SERVIÇOS ME, baseia-se no item 13 do edital, para
manifestar intenção de recurso ao pregão 66/2022, porém informo que houve apenas um
equívoco nesse item no momento da elaboração do edital, e ao mesmo tempo deixo claro que
consta a informação do prazo de 24 horas para apresentação da proposta no item 9.5 do edital e
no anexo 1 do edital, onde claramente apresenta as informações da documentação para
habilitação e os prazos.

Por essa razão, a empresa WAM LICITAÇÕES merecere ser desclassificada.
ALEGAÇÕES FINAIS
Portanto não só presta o licitante declaração dissonante da realidade dos fatos, como ofende
moralmente os termos do Art. 3 da Lei 8.666, que imputa o dever dos licitantes, agirem de
acordo com os princípios de moralidade e legalidade etc... Não é sem razão que a Lei 8.666/93,
no seu artigo 3º traz de forma clara que a finalidade da licitação é garantir a isonômia entre os
licitantes, selicionar a proposta mais vantajosa para administração para contratar com poder
público, desque que seja atendido plenamente o Edital, com efeito, o pricipio da isonômia é,
provavelmente, o maior dos pilares do ordenamento juridico brasileiro, tanto que previsto no
inciso I, do Art 5º da CF, e reprisado no artigo 37 do texto constituioal. Finalmente, há que se
ponderar que a lictação deve proporcionar a livre concorrência, não criando benesses para
alguns, e tão pouco obastaculos para outros. Há regra a ser aplicada deve ser a mesma para
todos, permitindo-se apenas a reserva de quotas para que se tenha isonômia material e formal,
como é o caso, da reserva da Lei complementar vigente. REQUERIMENTOS Diante o exposto,
requer-se que seja conhecido o presente recurso e, ao final , julgado provido, com fundamento
nas razões precedentes aduzidas, com efeito suspensivo, para que seja anulada a decisão em
apreço, na parte atacada neste, declarando -se as empresas LHC CONSTRUÇÕES e WAN
LICITAÇÕES, desclassificadas do certame, assim requerendo seu prosseguimento. Outrossim,
lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua
decisão e declare ambas empresas desclassificadas por viloção aos dizeres do Edital, falta de
apresentação de documentos, exequiblidade de preços. Na hipótese não esperada de isso não
ocorrer, faça remessa, devidamente infomado à autoridade superior, em conformidade com § 4º,
do Art 109 Lei 8.666/93, observando ainda o disposto no § 3º do mesmo artigo.

OBS: A empresa vencedora LHC CONSTRUÇÕES EIRELI, anexou a documentação às 17h29m.
4 horas depois da disputa que ocorreu 13:30 do dia 04/10/2022.
Segue informações constantes em edital:
13. PROPOSTA FINAL ESCRITA E FORNECIMENTO
13.1 A Empresa vencedora, deverá anexar na BLL, a Proposta de Preços escrita, com o(s)
valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a
última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ –
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual ou Municipal (De acordo com o
objeto do serviço prestado/Caso não possua favor anexar a Isenção), endereço completo, número
de telefone e e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo máximo de 02 horas a
contar da solicitação do pregoeiro, no sistema eletrônico (BLL) – pasta documentos
complementares pós disputa
6.13 A proposta final e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser
anexada na BLL no prazo estabelecido pelo pregoeiro após o término do Pregão, na pasta
“documentos complementares pós disputa”

A empresa vencedora do certame, se manifestou com as contra razões:

9. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 9.5 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital complementar, através do campo de documentos
complementares pós disputa – BLL, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

Pois bem, no dia 4 de outubro, às 14:53, a douta Pregoeira, por vontade própria, enviou o
seguinte e-mail aos Recorridos

b) O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Rotundamente a d. Pregoeira informa que a empresa, ora Recorrida, poderia readequar sua
proposta vencedora no prazo de 24 horas. Ora, a Pregoeira corretamente seguiu com as
orientações constantes no Item 9.5, do Edital de Pregão, n. 66/2022

ANEXO 1

Recapitulando, a posposta de pré-lances da LHC CONSTRUÇÕES EIRELI, foi anexada no
sistema eletrônico BLL COMPRAS e, após a análise dos lances, a proposta vencedora
readequada foi anexa também no sistema eletrônico BLL COMPRAS, conforme protocolos
anexos, restando claro que ambos os protocolos cumpriram com o Edital.

Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. As empresas interessadas em
participar do pregão deverão anexar na BLL, os documentos solicitados em arquivo PDF;

Sabe-se que a readequação da proposta depende de uma análise da Pregoeira/ Comissão de
Licitações e, em vista disso, a Recorrida protocolou a proposta em tempo hábil para sua
confecção. Cabe destacar que a Lei nº 10.520/2002, em seu artigo 3º, Inciso I, prescreve que, a
autoridade competente […] definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato,
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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INSERÇÃO DE DOCUMENTOS:

Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão. A
proposta final deverá ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Pregão.
Documentos complementares deverão ser anexados no prazo estabelecido pelo Pregoeiro e de
acordo com o artigo da Lei utilizado.
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inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Tais aspectos constituem, em verdade, as
cláusulas do edital. Para Oliveira e Amorin (2020, p. 121)1, na modalidade pregão, a
responsabilidade pela condução do certame recai sobre um só agente público: o pregoeiro. Deste
modo, por certo que houve o cumprimento das exigências quanto ao prazo para protocolo das
propostas. Quanto a insegurança quanto a exequibilidade da proposta, mencionada nas razões
recursais, trataremos especificadamente no parágrafo que segue. III. Da Exequibilidade da
proposta. Quanto as alegações da Recorrente de que o preço da proposta vencedora da LHC
CONSTRUÇÕES EIRELI é inexequível, melhor sorte não socorre à Recorrente. Informamos que
o desconto de 40,50% (quarenta inteiros e cinquenta centésimo porcento) sobre a tabela SINAPI
é acrescido de 25,00% (vinte e cinto porcento) referente ao BDI (benefícios e despesas indiretas),
tornando o desconto efetivo igual a 15,50%, (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento)
desconto equivalente ao usualmente usado por empresas de manutenção preventiva e corretiva. A
Recorrente profere inverdade ao afirmar que a Recorrida irá comprometer suas finanças e em
consequência o contrato de licitação. Sob quais documentos e provas hábeis a Recorrente alega
isso? Ela apenas joga seu entendimento aos ares, sem efetivamente constituir qualquer meio de
comprovação fática.
Deste modo, não há que se falar em comprometimento das finanças da Recorrida, quando está
apenas realizou um desconto usualmente usado pordiversas empresas. A Recorrida trabalha em
torno de uma década na execução de contratos similares de manutenção preventiva e corretiva,
sempre cumprindo com osprincípios do bem construir e arcando com a responsabilidade da
execução dos contrato firmados. Ainda, nas palavras de Marçal Justin Filho: "Comporta uma
ressalva prévia sobre a impossibilidade de eliminação de propostas vantajosas para o interesse
sob tutela do Estado. A desclassificação por inexequibilidade apenas pode ser admitida como
exceção, em hipóteses muito restritas. Nesse ponto, adotam-se posições distintas das anteriores
perfilhadas. O núcleo da concepção ora adotado reside na impossibilidade de o Estado
transformar se em fiscal da lucratividade privada plena admissibilidade de propostas
deficitárias.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12a ed. São
Paulo: Dialética, 2008, p. 601) Além disso é inquestionável que cada empresa possui a sua
realidade financeira operacional, e o que pode ser inexequível para uma, necessariamente não
quer dizer que seja para a outra empresa, “o que pode ser caro para certa empresa, pode ser
barato para outra, sem que isso implique em risco de inadimplemento”. Na mesma linha de
raciocínio, a empresa com uma estrutura melhor, terá mais condições de ofertar um preço mais
baixo que as demais licitantes. Vejamos o que o Relator Augusto Sherman Cavalcanti no Acórdão
no 1.248/2009 transcreve: “( ...) o juízo de inexequibilidade de uma proposta não é absoluto,
mas admite demonstração em contrário. Isso porque não se pode descartar a possibilidade de
que o licitante seja detentor de uma situação peculiar que lhe permita ofertar preço inferior ao
limite de exequibilidade estimado pelo contratante. Por exemplo, é perfeitamente possível que
uma empresa, em especial de maior porte, partilhe custos como infraestrutura, pessoal, etc.,
entre os diversos clientes, resultando em redução nos preços de seus serviços. (...) (TCU,
Acórdão no 1.248/2009,Plenário, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcantu, DOU de 16.06.2009).
(grifo nosso).
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2º QUESTIONAMENTO
A empresa também questiona a exequibilidade da proposta, alegando que o desconto ofertado
pela empresa vencedora irá comprometer suas finanças e o contrato de licitação. Porém, sem
nenhuma comprovação, além da sua experiência onde relata o aumento dos custos. Segue Ata da
disputa com valores de desconto percentual ofertados pelas empresas no movimento 2641359:
1 LHC CONSTRUÇÕES EIRELI -----------------40,50 %
2 WAM LICITAÇÕES LTDA ME ----------------40,00 %
3 EDSON DOS SANTOS ME ----------------------25,00 %
3º QUESTIONAMENTO
A empresa cita que a pregoeira não expressa esclarecimento sobre análise realizada, a mesma
por um equívoco, apenas não anexou o documento na plataforma BLL e portal da transparência.
Mas, ele está disponível no processo eletrônico no sistema SEI, que é público no movimento
2645891.
4º QUESTIONAMENTO
A empresa cita o item 5 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME,
5.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
[...] g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro, segundo e terceiro lugar.
E solicita a desclassificação da empresa WAM LICITAÇÕES, segunda colocada por não
apresentar documentos de habilitação. Porém, a mesma não foi declarada vencedora, e sua
documentação não foi analisada.

Em suma, a recursante trata o presente recurso como:
A. Descumprimento a clausula do Edital, baseando no item 13 subitem 13.1 da “proposta final
escrita e fornecimento”, ratificado pela ora licitante vencedora dos lances, empresa LHC
CONTRUÇÃO EIRELI – EPP;

Dessa forma, não há que se afastar qualquer presunção de inexequibilidade dos serviços,
mormente porque restou devidamente comprovado que a empresaLHC CONSTRUÇÕES
EIRELI., possui infraestrutura suficiente para o efetivo cumprimento do contrato. IV.Dos
Requerimentos Finais Por todo exposto, considerando todos os fundamentos acima expostos,
respeitosamente, requer-se a Vossa Senhoria, a manutenção da r. decisão que declarou a
habilitação da Recorrida.

C. Exequibilidade da Proposta de ambos Licitantes para valor de lances.

A Sra Pregoeira se manifestou quanto ao recurso interposto, movimento 2689427:

Ao estudarmos o definido pela Sra pregoeira em primeiro momento:

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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B. Falta de apresentação documentação de qualificação econômico-financeira da empresa
classificada como 2º lugar WAM LICITAÇÕES LTDA.
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de habilitação por licitante, mas obtida por meio de consultas ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores (Sicaf) ou a sítios de órgãos governamentais na internet.

1º QUESTIONAMENTO
A empresa EDSON DOS SANTOS SERVIÇOS ME, baseia-se no item 13 do edital, para
manifestar intenção de recurso ao pregão 66/2022, porém informo que houve apenas um
equívoco nesse item no momento da elaboração do edital, e ao mesmo tempo deixo claro que
consta a informação do prazo de 24 horas para apresentação da proposta no item 9.5 do edital e
no anexo 1 do edital, onde claramente apresenta as informações da documentação para
habilitação e os prazos.
OBS: A empresa vencedora LHC CONSTRUÇÕES EIRELI, anexou a documentação às 17h29m.
4 horas depois da disputa que ocorreu 13:30 do dia 04/10/2022.

3. Relativamente à irregularidade de caráter formal, constato que a documentação probatória

de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, apesar de não ter sido
apresentada durante a fase de habilitação, foi ela disponibilizada em sede de recurso
administrativo e posteriormente encaminhada a este Tribunal (peça 8). Nesse passo, sua
apresentação de forma intempestiva, em fase recursal, considerando o fato de essa mesma
empresa já fornecer serviços de manutenção predial para diversas gerências executivas do
INSS, conforme se pode verificar na relação de contratos vigentes (peça 2, fl. 41), não teria
o condão de invalidar sua habilitação, dado o princípio do formalismo moderado que deve
nortear o processo licitatório.

Segue informações constantes em edital:
No mesmo sentido, o próprio STJ tem reforçado esse entendimento, quanto ao formalismo
moderado, ao decidir que:

13. PROPOSTA FINAL ESCRITA E FORNECIMENTO
13.1 A Empresa vencedora, deverá anexar na BLL, a Proposta de Preços escrita, com o(s)
valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a
última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ –
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual ou Municipal (De acordo com o
objeto do serviço prestado/Caso não possua favor anexar a Isenção), endereço completo, número
de telefone e e-mail, número de agência de conta bancária, no prazo máximo de 02 horas a
contar da solicitação do pregoeiro, no sistema eletrônico (BLL) – pasta documentos
complementares pós disputa
6.13 A proposta final e qualquer documentação complementar que se fizer necessária deverá ser
anexada na BLL no prazo estabelecido pelo pregoeiro após o término do Pregão, na pasta
“documentos complementares pós disputa”
9. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 9.5 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital complementar, através do campo de documentos
complementares pós disputa – BLL, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
b) O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal Regional Federal da Quinta Região que:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. MENOR
PREÇO DESCLASSIFCAÇÃO DA EMPRESA AGRAVANTE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL.
DECRETO N° 5.450/2005. I. Nos termos do Decreto 5.450/2005 poderá o pregoeiro, no
julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros que não alterem a substância das
propostas. Dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos. Tal prerrogativa é uma faculdade dada ao pregoeiro não
uma obrigação...”4
Em segundo monento a Pregoeira descreve:
2º QUESTIONAMENTO

ANEXO 1

A empresa também questiona a exequibilidade da proposta, alegando que o desconto ofertado
pela empresa vencedora irá comprometer suas finanças e o contrato de licitação. Porém, sem
nenhuma comprovação, além da sua experiência onde relata o aumento dos custos. Segue Ata da
disputa com valores de desconto percentual ofertados pelas empresas no movimento 2641359:

INSERÇÃO DE DOCUMENTOS:
Não serão aceitos documentos enviados via correio ou via e-mail. As empresas interessadas em
participar do pregão deverão anexar na BLL, os documentos solicitados em arquivo PDF;

1 LHC CONSTRUÇÕES EIRELI -----------------40,50 %

Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão. A
proposta final deverá ser anexada na BLL (documentos complementares pós disputa) no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Pregão.

2 WAM LICITAÇÕES LTDA ME ----------------40,00 %
3 EDSON DOS SANTOS ME ----------------------25,00 %

Documentos complementares deverão ser anexados no prazo estabelecido pelo Pregoeiro e de
acordo com o artigo da Lei utilizado.
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…
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...as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas e modo que, sem causar
qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do
maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias
propostas, a mais vantajosa.”3
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A empresa vencedora do certame licitario devera cumprir com todas obrigaçoes definidas neste,
e havendo eventual descumprimento, a mesma incorrera em sanções previstas no mesmo, haja
vista a declaraçao para fins de atendimento ao que consta do edital, ao qual declara o total
conhecimento do Edital suas condições de participação na Licitação e de comprometimento
de cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

A partir disto, para o presente estudo, trazemos por analogia, o disposto na LEI Nº 10.406, DE 10
DE JANEIRO DE 2002, o famoso Código Civil, e seus inciso III e IV do art. 113:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de
sua celebração.

Alem das previstas em norma juridica, destaca se as Sanções contidas no edital:

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

33. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

33.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em harmonia
com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as alterações
posteriores:

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (
III - corresponder à boa-fé;
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável;

a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, na entrega/execução do objeto
licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, por dia de atraso até o
limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto;

Como demonstrado acima, houveram a informação de dois prazos para apresentação do referido
documento, que por sua vez deve esta Admmintração adotar o prazo maior pois, a empresa estava
de boa fe e que esta admintração por falta de observação não corrigiu este a tempo, ou até mesmo
atraves de impuganaçoes por parte das empresas participantes, sendo assim, como esta
administração ter redigido tal edital, não podera se valer de punição em razão do dispositivo
supracitado.

b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em
dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado;
b.2) No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será
caracterizada a inexecução parcial do objeto. c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do
Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

Nesse sentido, JOSÉ MARIA PINHEIRO MADEIRA e CLEYSON DE MORAES
MELLO1, escreveram que:
Assim, parece que a exigência da regularidade fiscal só pode vir a excluir um participante do
certame licitatório se a sua situação junto ao fisco puder, de alguma forma, comprometer a
garantia do cumprimento das obrigações, consoante mandamento constitucional estampado no
artigo 37, XXI , CRFB. Sublinha-se, todavia, que o ato editalício de cada licitação deverá
fornecer à Comissão de julgamento parâmetro objetivo para aferição da condição fiscal do
concorrente, que ficará inabilitado somente se ficar provado que, pela sua situação fiscal,
poderá comprometer o cumprimento de suas obrigações contratuais com a Administração
Pública.

e) No caso de reincidência, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
parte inadimplida;
f)20% (vinte por cento), sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do
objeto, Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado sem prejuízo das outras sanções
cabíveis;
g) No caso de inexecução total do objeto contratado, a multa aplicada será de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato.
h) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela
Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União, tem adotado o formalismo moderado como
parâmetro para o cumprimento das exigências editalícia, como pode-se observar pela seguinte
decisão:2

i) Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total
ou parcial, bem como mora no adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida

2. Percebo que as falhas na habilitação da Construtora Santos Carneiro referem-se: a) ou à

j) Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das obrigações e
responsabilidades assumidas ou quando houver atraso injustificado para início da execução do
objeto contratado.

irregularidade de caráter formal, a exemplo da inexistência da documentação probatória
de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (subitem 11.1.2.1, alínea
“b”, do edital); b) ou à inexistência de informação não apresentada formalmente na fase

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3038787…

d) No caso de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da parte inadimplida;
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Em terceiro momento, não cabe recebimento dos documentos de empresas que não foram
declaradas vencedoras, assim sem razão/motivação de análise.

Outrossim, há entendimento predominante que no Processo e Procedimentos Administrativo
deve-se buscar a verdade material ou real.
Nesse sentido, como escreveu MARINA MARTINS DA COSTA BRINA.5
O princípio da verdade material traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre
buscado o máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao processo administrativo
justifica-se na medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do interesse
público, não deve conformar-se com a verdade meramente processual. Pode e deve estender sua
atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles trazidos aos autos pelos
interessados, desde que os julgue necessários para a solução do caso.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 489) compreende o princípio da seguinte forma: “a
Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve
buscar aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado [...]”.
Odete Medauar (2007, p.170) afirma que o princípio da verdade material exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não
se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada,
sem estar jungida aos aspectos suscitados pelos sujeitos.
Portanto, no presente caso, destaca-se que não houve irregularidade na habilitação da respectiva
empresa.
Enfim, há que se destacar que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento que compete a Autoridade Administrativa no momento da
homologação a convalidação ou anulação de atos realizados no curso do Procedimento, conforme
pode se observar pela seguinte decisão.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2705026 e o código CRC F15D7F45.

______________________________________________________________________________
PRIMIERO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
Nº 035/2022 PREGÃO 004/2022
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro do lote
nº 41 item 1.
Lote Item Quant. Unidade
Descrição
Marca/Espec.
Valor
Valor
Unit. R$
Reequilíbrio R$
41
1
890
CMP
Cloridrato de Duloxetina
NOVA
R$
R$ 1,58
30 mg comprimido.
QUIMICA CPR
1,0500
CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando-se o reequilibrio, a composição do novo valor da Ata de Registro de
Preços é de R$ 5.441,70 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
_______________________________________________________________________________________
VIGÉSIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2020 – PREGÃO 043/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: E razão da instalação do Centro de Atendimento à Criança (CAC) no endereço de
funcionamento da US Sady Silveira Macedo, Rua Ricardo Wagner, 275, fica Alterado no anexo I item 7
do instrumento originário para Centro de Atendimento à Criança (CAC)
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, inclusão de local da nova sede da
US Sady Silveira Macedo para a Rua 14 de julho, 162, esquina com Rua Santana (metragem 354,07 m²),
correspondendo a aproximadamente 1.14% do valor originário, fica acrescido ao valor contratual, aludido na
cláusula terceira e anexo I item 7 do instrumento originário, R$ 99,14 (noventa e nove reais e quatorze
centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°
24.001.10.3010055.2273/ 33.90.39.78.02.
CLÁUSULA TERCEIRA Considerando-se o aditamento, a composição do novo valor do contrato é de R$
32.905,560 (trinta e dois mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
_______________________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS DE Nº 019/2022 – PREGÃO 146/2021
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover o reequilibro do lote
nº 3 item 1, lote nº 138 item 1; lote nº 139 item 1 e lote nº 140 item 1.
Lote

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÕES. RECURSO ADMINISTRATIVO.
HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO
EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Discute-se nos autos a nulidade de
26/10/2022 11:50
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SEI/PMPG - 2705026 - Cota do Processo

procedimento licitatório em decorrência de julgamento de recurso administrativo por autoridade
incompetente. 2. Apesar de o recurso administrativo interposto contra ato que desclassificou a
empresa ora recorrente não ter sido julgado pela autoridade hierarquicamente superior, tal
irregularidade foi saneada com a posterior homologação do procedimento licitatório pela
autoridade competente para analisar o recurso. 3. O ato de homologação supõe prévia e
detalhada análise de todo o procedimento licitário no que concerne a sua regularidade.
Homologar é confirmar a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. 4.
Constatada a existência de vício em algum dos atos praticados no procedimento licitatório, cabe
à autoridade superior, no momento da homologação, a sua convalidação ou anulação. Tratandose de vício sanável é perfeitamente cabível a sua convalidação. 5. O vício na competência poderá
ser convalidado desde que não se trate de competência exclusiva, o que não é o caso dos autos.
Logo, não há falar em nulidade do procedimento licitatório ante o saneamento do vício com a
homologação. 6. Não cabe ao STJ, em recurso especial, a interpretação de cláusula de edital de
licitação. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Recurso especial conhecido em parte e
improvido.
(STJ - REsp: 1348472 RS 2012/0130071-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 21/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013)
Destarte, aferindo-se os autos, nota-se que restou cumprida as normas legais aplicáveis e que se
sagrou vencedora a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa ao Município, não
havendo, portanto, qualquer mácula legal na licitação, conforme o disposto no artigo 43 da Lei n°
8.666/1993.

SEI/PMPG - 2705026 - Cota do Processo

Documento assinado eletronicamente por JULIANE DOROSXI STEFANCZAK, Presidente da
Fundação Municipal de Saúde, em 26/10/2022, às 08:36, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Assim, denota-se pelo encerramento da disputa que não houve qualquer mácula ao processo, pois
apesar de o edital trazer apenas uma forma, não há motivo para o não aceite do documento,
conforme informou a Sra Pregoeira, pois empresa em questao nao deixou de cumprir com a
entrega da documentação exigida.

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303878…
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Item

Quant
.

Unidade

Descrição

Marca/Espec.

Valor Unit.
R$

Valor
Reequilíbrio
R$
R$ 10,40

Anestésico tópico benzocaína 20 %.
DFL
R$ 8,04
Sabores variados. Embalagem frasco
BENZOTOP
12 gramas.
Solução anestésica estéril injetável
DFL
138
1
90
CX
R$ 118,89
R$ 139,29
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303878… 14/14
articaína 4% com vasoconstritor
ARTICAINE
pinefrina1:100.000. Caixa com blisters
lacrados com 10 tubetes de cristal
1,8ml. Isento de metilparabeno.
3

1

400

FRC

139

1

540

CX

Solução anestésica estéril injetável
cloridrato de mepivacaína 2% com
vaso 1onstrictor epinefrina1:100.000.
Caixa 50 tubetes de vidro 1,8 ml.

DFL
MEPIADRE

R$ 108,69

R$ 115,72

140

1

270

CX

Solução anestésica estéril injetável
lidocaína 2% com vasoconstritor
pinefrina1:100.000. Caixa 50 tubetes
de
vidro
1,8ml.
Isento
de
metilparabeno.

DFL
ALPHACAINE

R$ 73,34

R$ 89,49

CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando-se o reequilibrio, a composição do novo valor da Ata de Registro de
Preços é de R$ 238.855,20 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
_______________________________________________________________________________________
SEGUNDO ADITIVO JUNTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 005/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022
COLABORANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
COLABORADOR: PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em promover a alteração no plano de aplicação 3251/1,
substituindo uma profissional Psicóloga 40h semanais por duas profissionais Psicólogas de 20h semanais,
conforme plano e aplicação 3251/2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do termo originário.

______________________________________________________________________________

3. CONCLUSÃO:

Poderá ser efetuado a imediata homologação, procedendo-se, por consectário, a devida
publicação.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a Lei.
1 MADEIRA, José Maria Pinheiro e MELLO, Cleyson de Moraes. Lei 8.666 Comentada e
Interpretada. Editora Freitas Bastos, 2014, p. 620/621.
2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Processo: TC 005.105/2015-3.
3 SUPERIROR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MS 5.606/DF, pub. DJ 10/08/1998, Relator Ministro.
José Delgado e Resp. 512.179-PR. Pub. Em 28/10/2003, Rel. Min. Franciulli Netto.
4 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO. AGTR 71831; proc.
2006.05.00.070905-4; CE; Quarta Turma, rel. Desembargadora Margarida Cantarelli, jul.
24/04/2007; DJU em 30/05/2007, p. 918.
5 BRINA, MARINA MARTINS DA COSTA. A Aplicação do Princípio da Verdade Material nas
Decisões
do
Tribunal
de
Contas
do
Estado
de
Minas
Gerais.
In: http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1509.pdf - acesso: dia 13/11/2017, ente:
15:20 à 15:30. p. 232.

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 69/2022.
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o
edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 69/2022.
Objeto:
Aquisição de Tiras de Glicemia Capilar com comodato de Glicosímetros e disponibilidade de Software on line para Fundação
Municipal de Saúde.
Sofre as seguintes alterações:

Onde se lê: Número 15. CONDIÇÕES PARA COTAÇÃO DOS PRODUTOS: Na letra O, páginas 29-30 do Edital.
A licitante deverá disponibilizar “software on line” (em português) para análise, gerenciamento e controle de dados de glicemia
capilar, que permita o registro de dados do paciente. Deverá fornecer no mínimo os seguintes dados: número de exames realizados
em determinado espaço de tempo, data de realização dos exames, valores das glicemias realizadas, gráfico com os resultados obtidos
(picos hiperglicêmicos e hipoglicêmicos) e a média diária dos valores medidos. Deverá ser compatível com no mínimo:
• Sistemas Operacionais Windows XP, VISTA e Windows 7 (Seven); Linux;
• Computadores modelo Celeron e Intel;
• Processador 2,02 Ghz ou inferior;
• Memória 256 mb ou inferior;

25 de outubro de 2022
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303878…
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Leia-se: Número 15. CONDIÇÕES PARA COTAÇÃO DOS PRODUTOS: Na letra O, páginas 29-30 do Edital.
A licitante deverá disponibilizar “software on line " com possibilidade de envio remoto das informações para o sistema (em
português) para análise, gerenciamento e controle de dados de glicemia capilar, que permita o registro de dados do paciente com
gestão populacional e gestão de estoque individual por paciente. Deverá fornecer no mínimo os seguintes dados: número de
exames realizados em determinado espaço de tempo, data de realização dos exames, valores das glicemias realizadas, gráfico com os
resultados obtidos (picos hiperglicêmicos e hipoglicêmicos) e a média diária dos valores medidos. Deverá ser compatível com no
mínimo:
• Sistemas Operacionais Windows XP, VISTA e Windows 7 (Seven); Linux;
• Computadores modelo Celeron e Intel;
• Processador 2,02 Ghz ou inferior;

• Sistemas Operacionais Windows XP, VISTA e Windows 7 (Seven); Linux;
• Computadores modelo Celeron e Intel;
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• Processador 2,02 Ghz ou inferior;
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• Memória 256 mb ou inferior;

Leia-se: Número 15. CONDIÇÕES PARA COTAÇÃO DOS PRODUTOS: Na letra O, páginas 29-30 do Edital.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
Estado do PARANA

A licitante deverá disponibilizar “software on line " com possibilidade de envio remoto das informações para o sistema (em
português) para análise, gerenciamento e controle de dados de glicemia capilar, que permita o registro de dados do paciente com
gestão populacional e gestão de estoque individual por paciente. Deverá fornecer no mínimo os seguintes dados: número de
exames realizados em determinado espaço de tempo, data de realização dos exames, valores das glicemias realizadas, gráfico com os
resultados obtidos (picos hiperglicêmicos e hipoglicêmicos) e a média diária dos valores medidos. Deverá ser compatível com no
mínimo:
• Sistemas Operacionais Windows XP, VISTA e Windows 7 (Seven); Linux;

Exercício: 2022

RAT I F I CAÇÃO DE DISPENSA DE L I CI T AÇÃO Nº
DATA: 26/10/2022

PROTOCOLO: 85462 / 2022

18 / 2022

PROCESSO: 71

CONTRATANTE

• Computadores modelo Celeron e Intel;

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

• Processador 2,02 Ghz ou inferior;

CONTRATADO(A)

• Memória 256 mb ou inferior;

Fornecedor: HOTEL PLANALTO PALACE LTDA
CNPJ: 80.218.076/0001-27

CADASTRO DE PROPOSTA: 09 de novembro de 2022 ás 08h00m até o dia 10 de novembro de 2022 ás 08h00m.
ABERTURA/DISPUTA: 10 de novembro de 2022

Insc. Estadual:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, 652

HORÁRIO: 09h00

Bairro: CENTRO Cidade: PONTA GROSSA - PR

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Fundação Municipal de
Saúde de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1015
ramal 1240 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br e www.bllcompras.org.br
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2022.

CEP: 84.010-350

Telefone:

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE
ENCONTRO DE DISCUSSÕES DE AÇÕES ESTRATÉGICAS SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA REGIÃO DOS
CAMPOS GERAIS

JUSTIFICATIVA

Juliane Dorosxi Stefanczak

NECESSIDADE DE INFORMAR, SENSIBILIZAR E MOBILIZAR OS DIVERSOS ATORES E SEGMENTOS SOCIAIS PARA
ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

Presidente Fundação Municipal de Saúde

DESPESA
Programática

FA S P G

Fonte Descrição

2100408244004922423390390000

935

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

1

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E BOLSAS DE VIAGEM
Data: 11 de novembro de 2022 – 09 horas – Portal bllcompras.com.
Valor máximo estimado: R$ 11.671,00 (onze mil, seiscentos e setenta e um reais)
Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal
2382. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com. Pregoeira: Eliane de Freitas.
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2022
VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA
Presidente
______________________________________________________________________________

Lot

Orde

1

1

Item Descrição

Unidade

Qtde.

V. Unitário

V. Total

SVÇ

1.000

R$ 11.102,000

R$ 11.102,00

123888 (FASPG) SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE
EVENTOS

Total:

11.102,00

EMBASAMENTO LEGAL

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

VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

______________________________________________________________________________

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VOO CATIVO COM BALÃO DE AR
QUENTE, PARA DIVULGAÇÃO DA PANFLETAGEM SOBRE TRABALHO INFANTIL
Data: 11 de novembro de 2022 – 10 horas – Portal bllcompras.com.
Valor máximo estimado: R$ 13.450,00 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal
2382. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com. Pregoeira: Eliane de Freitas.
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2022
VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA
Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 032/2022

A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para:
Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
Data: 11 de novembro de 2022 – 11 horas – Portal bllcompras.com.
Valor máximo estimado: R$ 177.896,70 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis
reais e setenta centavos)
Informações junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59
– Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974 e 3220-1065 – Ramal
2382. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: pontagrossa.pr.gov.br/portal da transparência e bllcompras.com. Pregoeira: Eliane de Freitas.
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2022
VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA
Presidente
______________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob
a modalidade Pregão nº 023/2022 – Processo nº 050/2022 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS

DE

VIGILÂNCIA

DESARMADA,

www.elotech.com.br

NOTURNA,

PARA

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, realizado em 23/09/2022, nada havendo
irregular, HOMOLOGO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para as
empresas a seguir:
1. FORNECEDOR: PRESTSEG VIGILANCIA LTDA ME - CNPJ: 02.906.848/0001-00
Lote Descrição
1

Unidade Quant.

(FASPG) SERVIÇOS CONTINUADOS DE

SVÇ

12

Unit. (R$)

Total (R$)

11.222,2200 134.666,6400

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA,
NOTURNA
Valor Total do Fornecedor: R$ 134.666,64 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 134.666,64 (cento e trinta e quatro mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Ponta Grossa/PR, 27 de outubro de 2022.
FUNDACAO DE
ASSISTENCIA
SOCIAL DE PONTA
GROSSA:078654330
00159

Assinado de forma digital
por FUNDACAO DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE
PONTA
GROSSA:07865433000159
Dados: 2022.10.26 12:16:11
-03'00'

VINYA MARA ANDERES DZIEVIESKI OLIVEIRA
Presidente

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 021/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E
A EMPRESA ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME
CNPJ: 76.637.305/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a vinculação
de dotações ao Contrato n°. 021/2020, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NATUREZA CONTINUA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E
FORNECIMENTO DE LANCHES, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE
EMPREITADA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Pregão Eletrônico
nº09/2020. Em conformidade com o SEI85078/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA vincula, para execução do presente CONTRATO, por conta da dotação
orçamentária: 21.004.08.244.0047.2236-FONTE 920- FEDERAL.

PATRIMONIAL

ATENDIMENTO A CASA DE ACOLHIMENTO MARIA ISABEL RAMOS WOSGRAU -

____________________________________________________________________________
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