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L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA – PR 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Aviso de Licitação 
Pregão Eletrônico 280/2022 

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 24 de novembro de 2022, na Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, com sede a Rua Franco Grilo, 628 Oficinas, no portal www.bll.org.br. Pregão 
Eletrônico, para Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (Pedras), a serem 
utilizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP e da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - SMAPA.Valor Máximo: R$ 5.006.065,00(cinco milhões e seis mil e 
sessenta e cinco reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos na 
SMSP, horário das 08h00min as 12h00min, ou pelo telefone (42) 3220 1018, ramal 2132  ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br. 

Ponta Grossa, , 10 de novembro de 2022 
EDUARDO MARQUES 

Secretario Municipal de Serviços Públicos 
 
 
 

 
 

 

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR 
Aviso de Licitação 

Pregão, na forma eletrônica nº 283/2022 
O Município de Ponta Grossa/PR realizará às 09h30min do dia 05 de dezembro de 2022, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica 
para aquisição de equipamento e material permanente para ser utilizado na piscina localizada 
na Arena Esportiva. Valor Máximo: R$ 56.076,43 (cinquenta e seis mil e setenta e seis reais e 
quarenta e três centavos). Mais informações, bem como a íntegra do edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 
17h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 - ramal 1349, ou ainda 
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia ou através do site 
https://bllcompras.com. 

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2022. 
 

Nelson da Rocha França Junior 
Secretário Municipal de Esportes 
Interino / Decreto nº 20.922/2022 

 ______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR 
Aviso de Licitação 

Pregão, na forma eletrônica nº 284/2022 
O Município de Ponta Grossa/PR realizará às 09h30min do dia 07 de dezembro de 2022, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica 
para aquisição de materiais pedagógicos e esportivos, em atendimento aos alunos 
matriculados nas unidades educacionais da rede pública municipal de ensino. Valor Máximo: 
R$ 37.622,47(trinta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos). Mais 
informações, bem como a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 17h00min na sede da 
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 - ramal 1349, ou ainda através do link 
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia ou através do site 
https://bllcompras.com. 

Ponta Grossa, 10 de novembro de 2022. 
 

Simone do Rocio Pereira Neves 
Secretária Municipal de Educação 

TOMADA DE PREÇOS 028/2022
COMUNICADO

 Comunicamos as empresas participantes da licitação Tomada de Preços 028/2022, 
que os envelopes nº 2 (Proposta de Preços), das participantes habilitadas, serão abertos no dia 
14/11/2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Pla-
nejamento.

Luiz Gustavo Barbur
Comissão de Licitação

______________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 281/2022

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 24 de novembro de 
2022, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com sede a Rua Franco Grilo, 628 Oficinas, no 
portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Contratação de empresa especializada na locação 
de impressoras multifuncionais, devidamente instaladas, com fornecimento de todas as peças, 
partes, componentes corretivos e insumos/materiais de consumo, exceto papel, serviço de manu-
tenção preventiva e corretiva, enfim, toda a assistência técnica necessária ao bom funcionamento 
do serviço prestado, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Pú-
blicos .. Valor Máximo: R$ 47.023,44(quarenta e sete mil e vinte e três reais e quarenta e quatro 
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos na 
SMSP, horário das 08h00min as 12h00min, ou pelo telefone (42) 3220 1018, ramal 2132  ou ainda 
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 10 de novembro de 2022
EDUARDO MARQUES

Secretario Municipal de Serviços Públicos

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 172/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 120 
(cento e vinte) dias, de 31/08/2022 a 29/12/2022.  
____________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 222/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: B.M.A. DE LARA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios (laticinios), para 
suprir as necessidades de alimentação escolar, da Secretaria Municipal de Educação – SME. 
VALOR: R$ 902.578,20 (novecentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte 
centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 112/2022. 
____________________________________________________________________________ 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 223/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de gêneros alimentícios (laticinios), para 
suprir as necessidades de alimentação escolar, da Secretaria Municipal de Educação – SME. 
VALOR: R$ 2.140.160,07 (dois milhões, cento e quarenta mil, cento e sessenta reais e sete 
centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 112/2022. 
____________________________________________________________________________ 
 
PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: TIAGO BORGES SEIXAS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, fica alterado a partir do dia 24/10/2022, os valores referente aos itens 7 e 8, constante 
no anexo I, do instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma: 
Lote Item Unidad

e 
Descrição Marca/ 

Espec. 
Valor Unit. 

R$ 
7 1 UND ÓLEO SAE 10 W 40 SEMI SINTÉTICO 

MOTOR TURBO DIESEL (GALÃO 20 
LITROS)  

uni R$ 849,52 

8 1 UND ÓLEO SAE 20 W 50 MINERAL MOTOR 
TURBO DIESEL (GALÃO 20 LITROS)  

uni R$ 674,98 

____________________________________________________________________________ 
 
CONTRATO Nº 414/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PONTA FINA COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA 
OBJETO: execução de obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Guitil Federmann, 
localizada na Rua Furiel, 422, Núcleo Santa Maria, Bairro Col. Dona Luiza. 
VALOR: R$ 1.539.406,26 (um milhão quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e seis reais e 
vinte e seis centavos). 
PRAZO: prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência de 
330 (trezentos e trinta) dias corridos. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 019/2022. 
____________________________________________________________________________ 
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CONTRATO Nº 417/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA 
OBJETO: contratação de serviços especializados de engenharia consultiva, para apoio técnico 
na supervisão da execução das obras de pavimentação viária em apoio a fiscalização de 
diversos contratos firmados no Município. 
VALOR: R$ 1.187.672,96 (um milhão cento e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e dois 
reais e noventa e seis centavos). 
PRAZO: prazo de execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos e prazo de 
vigência de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias corridos. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 027/2022. 
____________________________________________________________________________ 
 
CONTRATO Nº 420/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA 
OBJETO: Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil em terreno localizado à 
Rua Paes de Andrade esquina com a Rua Casemiro Reis, Vila Cristina, Bairro Nova Rússia [S 
25° 5' 34.8" W 50° 11' 5.1"]. 
VALOR: R$ 2.720.769,68 (dois milhões setecentos e vinte mil setecentos e sessenta e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 
PRAZO: prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e prazo de vigência de 
330 (trezentos e trinta) dias corridos. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 018/2022. 
____________________________________________________________________________ 
 
CONTRATO Nº 422/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA 
OBJETO: fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) assinaturas do jornal Diário dos Campos, 
para as secretarias da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
VALOR: R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 126/2022. 
____________________________________________________________________________ 
 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 295/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA – ME  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 3.878,69 (três mil 
oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). 
____________________________________________________________________________ 
 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SDB PEÇAS E SERVIÇOS 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos na no anexo I, do instrumento originário os seguintes 
equipamentos: 
PREFIXO  PLACA MARCA MODELO ESPECIE ANO  CHASSIS 
PM-041 AJD-2797 MERCEDES 

BENS 
1111 (PIPA) CAMINHÃO 1975 34403212246297 

PM-722 ACO-1004 VOLKSWAGE 
N 

13180 CAMINHÃO 2005 9BWBE72S75R512 
493 

PM-723 ASY-1935 FORD CARGO 2422 
E – USINA 
PMF 

CAMINHÃO 2010 9BFYCEHV5ABB57 
741 

PM-724 ASY-1937 FORD CARGO 2422 CAMINHÃO 2010 9BFYCEHV8ABB57 

E – 
BASCULANTE 

748 

PM-725 ASY-1984 FORD CARGO 2422 
E – 
BASCULANTE 

CAMINHÃO 2010 9BFYCEHV0ABB57 
744 

PM-726 ASY-1994 FORD CARGO 2422 
E – 
BASCULANTE 

CAMINHÃO 2010 9BFYCEHV3ABB57 
737 

PM-727 ASY-2014 FORD CARGO 2422 
E - 
BASCULANTE 

CAMINHÃO 2010 9BFYCEHV1ABB57 
736 

____________________________________________________________________________ 
 
CONTRATO Nº 418/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 
PARANÁSEBRAE/PR 
OBJETO: contratação do SEBRAE/PR para prestação de serviços de capacitação através da 
coordenação e realização do projeto de inovação " Sou PG"  
VALOR: R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais) 
PRAZO: 04 (quatro) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 418/2022. 
 
 
 

R E C U R S O S  H U M A N O S
 
           
            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 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022 

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 
EDITAL COM O RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – 

PÓS-RECURSO  
 

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista o contido no item 3 do Edital de Abertura do Concurso 

Público nº 004/2022, 

TORNA PÚBLICO 

1. O edital com o resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição pós-recurso, por 

emprego e em ordem alfabética, conforme anexo deste Edital. 

 

2. O candidato que obteve indeferimento do recurso referente à isenção da taxa de inscrição 

poderá acessar o endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/concursos/cp-004-2022 até as 

23h59min do dia 17 de novembro de 2022, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o 

vencimento (18/11/2022) para participar do certame. 
 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 10 de novembro de 2022  

 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA  

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  
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ANEXO 

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA  
Candidatos inscritos no Cadastro Único 

N. Inscr Nome Completo Def 
1124 EVA LUZIANE DENKEWICZ GUSTAVE Indeferido 
527 LETICIA APARECIDA PADILHA Deferido 
532 PATRICIA HURKO PADILHA Indeferido 

  

 

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Candidatos inscritos no Cadastro Único 

N. Inscr Nome Completo Def 
585 ALINE EDIANE DA SILVA Deferido 
557 ELISANGELA DE MORAIS ANTUNES BISCAIA Deferido 
445 EVANIR SCHMITZ Deferido 

1408 IZABEL CRISTIAN TRACZ Deferido 
263 JOICE ADRIANE SAFFRAIDER Indeferido 

1334 LUIZA DE AVILA ROGALLA Deferido 
617 MARIA CRISTINA ROCHA Indeferido 

1192 MARIANA APARECIDA NEVES Deferido 
108 MARILIA GABURRO AMANCIO Indeferido 
174 NEIMARA MARTINS LEMES Deferido 

1396 SHEILA CRISTINA JACUMASSO Deferido 
1001 VILMARA INDIANE DE BARROS CORDEIRO Deferido 

 
Candidatos Doadores de Sangue 

N. Inscr Nome Completo Def 
42 KELY FERNANDA TAVARES Indeferido 

 
Candidatos Doadores de Medula Óssea 

N. Inscr Nome Completo Def 
928 ISABELLY CAMARGO PEREIRA FINATTI FERREIRA Deferido 

 
 

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

C U LT U R A

 

EDITAL 020/2022 
SELETIVA DE APOIO A PROJETOS DE CINE-FOTO-VÍDEO PONTA-GROSSENSES 

HOMOLOGAÇÃO DOS RECURSOS E 
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
 A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura e o 

Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município 
aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de 
Cultura (Lei nº 13.026/2017), tornam pública a homologação dos recursos recebidos para as 
inscrições indeferidas do Edital 020/2022 – Seletiva de Apoio a Projetos de Cine-Foto-Vídeo 
Ponta-grossenses. O resultado final será divulgado até o dia 21 de novembro de 2022. 
 

Nome do 
Proponente 

Título do 
Vídeo/Videoclipe Categoria Situação Recursos 

ADMILSON 
APARECIDO 

ANHAIA 

Guitarra - Desenhos 
Animados 80/90 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

ADMILSON 
APARECIDO 

ANHAIA 

TRYIN` TO BE A 
ROLLING STONE 

Categoria 2 
(Videoclipes) Deferida – 

Alex Sandro 
Januario de Paula Minha Fé Meu Axé Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

ALISSON THIAGO 
DO NASCIMENTO 

ATÉ ONDE AS PERNAS 
DUREM 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Ana Paula Oliveira 
de Almeida 

Um Ato Extraordinário 
Sobre Uma Pessoa 
Extraordinariamente 

Medíocre 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Angélica Miranda de 
Melo 

A Princesa dos Campos 
Gerais 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Barbara Veronese 
Copque 

Um dia na vida de Lúcia 
Heins 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Brayn Ivanir 
Frandoloso Cultura em toda parte 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Brenda Samara 
Rosa O que dizer do amor Categoria 2 

(Videoclipes) 

Indeferida - 
Proponente não é o 

diretor nem o 
artista/músico 

Não enviou 
recurso 

Carina Gomes 
Carrico Dalzotto Estresse 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Colombina Augusta 
da Silva Despedaçou 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 
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David Dias 
Rodrigues Despedida 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Diogo Fernando 
Teixeira GAME Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Diogo Januario Wizard Categoria 2 
(Videoclipes) Deferida – 

Eric Matheus 
Santana da Rosa Ego Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Eric Matheus 
Santana da Rosa Alvorada 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Ester Teixeira Okita Sempre Assim Categoria 2 
(Videoclipes) 

Indeferida - 
Proponente não é o 

diretor nem o 
artista/músico 

Não enviou 
recurso 

Ester Teixeira Okita Alguns anos depois da 
quarentena 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - Vídeo 
no formato 9:16 

Não enviou 
recurso 

Evelyn Cristine 
Lupepsa Machado 

A Falta Que A Falta Faz 
(vídeo poema) - autoral 

Evelyn Lupepsa 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Fernanda Burgath Eu, pomba 
Categoria 1 

(Vídeos 
Curtíssimos) 

Deferida – 

GABRIEL 
ANGELLUS GOES 

SERRATO 

Angellus - Já não sei 
mais 

Categoria 2 
(Videoclipes) Deferida – 

GABRIEL 
ANGELLUS GOES 

SERRATO 
"Night Raze" 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Gabriel Antonio de 
Oliveira Lima 

Calma, respire, tome um 
café 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

GABRIEL RIGONI 
VERNEK Soneto Número Seis 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Gabriela Cordeiro 
de Paula Crazy People 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Gabriela Cordeiro 
de Paula Um corpo é um corpo Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Gabriella Rayssa 
Giebiluka Pieckhardt RECONSTRUÇÃO 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Indianara Priscila 
dos Santos 

Poema 3, de Indianara 
Santos. 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

 

ISMAEL ALVES 
DOS SANTOS MEUS BASTIDORES 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

ISMAEL ALVES 
DOS SANTOS PANDEMIA Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Jorge Henrique 
Bahls Rodrigues Espelho Categoria 2 

(Videoclipes) 

Indeferida - Carta 
de anuência não é 

da diretora do 
videoclipe 

Recurso aceito 

Juliano Bittencourt 
Silva 

Meu Primeiro Par de 
Jordans 

Categoria 2 
(Videoclipes) Deferida – 

Karen Keslen 
Kremes 

SPEED ART - Princesa 
dos Campos Gerais 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - 
Documento 

bancário não tem o 
número da conta 

Recurso aceito 

Kellvyn Dias 
Wiechinieski O Amor Cura 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - Vídeo 
no formato 9:16 

Não enviou 
recurso 

Kevin Braga 
Contente Sebastian 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Kevin Braga 
Contente 

Cantar Atuar Danças e 
Descobrir 

Categoria 2 
(Videoclipes) 

Indeferida - Carta 
de anuência não é 

da diretora do 
artista/músico do 

videoclipe 

Prazo para 
recurso 

extemporâneo 

Larissa de Fátima 
Camillo Entre sinas e sinais 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - Vídeo 
não está disponível Recurso aceito 

Larissa Marli 
Clausen 

Artesanato de Palha 
Pontagrossense 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Lázaro Augusto 
Albuquerque França "Retrato" 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - CND 
não é no CPF do 

proponente 
Recurso aceito 

Leandro de Jesus 
Wenglarek Abra a porta 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Leandro de Jesus 
Wenglarek Eu Vi Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Leonardo Mateus de 
Almeida Lopes FRANKENSTEIN 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - Não 
enviou CND no CPF 

do proponente 
Recurso aceito 

Letícia Victória 
Hilgemberge Raiz em Solo Fértil 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Lidiane Maria 
Barbisan Nem tudo são flores 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

 

LUANA DOS 
SANTOS MAIESKI 

Vídeo poema - Mulheres 
| LUANA MAIESKI 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Lucas Nadal 
Machado Coreografia Vitimíssimo 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

LUIZ ANTONIO DE 
OLIVEIRA Carmesim 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Márcio Xavier da 
Silva Filho 60 dias sem Soledad 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Maria Luiza Fadel Sem você eu não posso 
viver 

Categoria 2 
(Videoclipes) 

Indeferida - Carta 
de corresidência 

não é do 
proponente 

Recurso aceito 

Maria Luiza Fadel 

Entrevista de emprego 
ou entrevista com 

analista, ou entenda 
como quiser! 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Mariana Rogeski 
Boa Marzola 

Tutorial: como fazer uma 
máscara em casa 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - 
Documento 

bancário não tem o 
nome do banco 

Não enviou 
recurso 

Mariele Alexandra 
Zanin Devaneio da Solidão 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Mariliza de Paula 
Fadel 

Caixinha Decorada em 1 
minuto 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Mauricio Gabardo 
Junior Soneto 116 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Monica Jasper Canto Ancestral 
Categoria 1 

(Vídeos 
Curtíssimos) 

Indeferida - vídeo 
maior do que 3 

minutos. Vídeo no 
formato 9:16 

Não enviou 
recurso 

Nadhine de Assis 
Rios Spleen 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Nataly Aparecida de 
Lima Tem alguém aqui 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Newton Schner Jr. Todas As Noites 
Categoria 1 

(Vídeos 
Curtíssimos) 

Deferida – 

 

Newton Schner Jr. Araukarien Categoria 2 
(Videoclipes) 

Indeferida - Carta 
de anuência não é 

do diretor do 
videoclipe 

Recurso aceito 

Priscila Raquel Silva 
Gritz de Lima Diarista 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Rafael de Toledo 
Pedroso da Silveira deus1 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Rafael de Toledo 
Pedroso da Silveira Maus Lençóis Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Rehael Martins de 
Souza Coragem Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

SILVIO MAURICIO 
PRANDEL Santa Lucia Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

Terezinha Geni 
Vetorato Hilda 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 
Deferida – 

Tiago Vitor de 
Souza 

Elevação - Apologia Sul 
e Orquestra Sinfônica de 

Ponta Grossa 

Categoria 1 
(Vídeos 

Curtíssimos) 

Indeferida - CND e 
Certidão de 

Antecedentes 
Criminais fora do 
prazo de validade 

Recurso aceito 

Vanessa Nadal Diário de Bordo 
Categoria 1 

(Vídeos 
Curtíssimos) 

Deferida – 

Victor Emmanuel 
Carbonar Santos Terra à Vista Categoria 2 

(Videoclipes) Deferida – 

 
 

Ponta Grossa, 9 de novembro de 2022 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
 ______________________________________________________________________________

 
 

 

EDITAL 023/2022 
1º PHOTE – Photografia Estudantil  

HOMOLOGAÇÃO DOS RECURSOS E 
RESULTADO FINAL 

 
 A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura e o 

Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município 
aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de 
Cultura (Lei nº 13.026/2017), tornam pública a homologação das inscrições recebidas 
(deferida e indeferidas) para o Edital 023/2022 - 1º PHOTE – Photografia Estudantil de Ponta 
Grossa. 

Pelo número de inscrições recebidas ter sido inferior ao número total de prêmios 
possíveis estipulado pelo edital, não haverá a etapa de avaliação e todas as inscrições 
deferidas serão premiadas. 
 

Número da 
Inscrição Nome do Estudante Situação Recursos 

46570 Daniela Mayer Antunes Deferida – 

46882 Gabriela Cordeiro de 
Paula Deferida – 

46884 Gabriela Cordeiro de 
Paula Deferida – 

46893 LUANA OLIVEIRA 
GRUVALD Deferida – 

46767 Luiza Rafaela Padilha Deferida – 

46881 Melissa Matos Kowal Indeferida - Documento bancário 
não está no nome do proponente 

Não enviou 
recurso 

46885 Melissa Matos Kowal Indeferida - Documento bancário 
não está no nome do proponente 

Não enviou 
recurso 

46886 Melissa Matos Kowal Indeferida - Documento bancário 
não está no nome do proponente 

Não enviou 
recurso 

46863 Quiara Camargo dos 
Santos 

Indeferida - Não enviou carta de 
corresidência 

Não enviou 
recurso 

 
 

Ponta Grossa, 7 de novembro de 2022 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
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Ponta Grossa, 7 de novembro de 2022 
 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Secretário Municipal de Cultura 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A empresa PROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA vem através desta solicitar a Pre-
feitura Municipal de Ponta Grossa, através da secretaria do Meio Ambiente a Licença Ambiental 
Simplificada, para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizada 
na Avenida General Carlos Cavalcanti, N°622, bairro Uvaranas, município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇAPRÉVIA
ISMAIL R NETO - PROMOCAO DE VENDAS LTDA torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para a atividade de Serviços 
de somatoconservação, com vencimento em 09 de Novembro de 2024, na Travessa Pasteur, n°5, 
no bairro Centro, em Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
ISMAIL R NETO - PROMOCAO DE VENDAS LTDA torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação para a atividade de 
Serviços de somatoconservação, na Travessa Pasteur, n°5, no bairro Centro, em Ponta Grossa 
– PR.

F M S P G
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  S A Ú D E

10/11/2022 11:48 SEI/PMPG - 2751270 - Cota do Processo

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3090019&… 1/1

 

 
Comissão Técnica Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde

A

Licitações - Pregoeiros

1) Ciente.

2) A CTPL-FMS em resposta ao 1º Pedido de Esclarecimento movimento 2748568 da empresa Hubnet E
Commerce reintera e mantém o prazo de 10 dias úteis a partir da emissão do empenho e ordem de
fornecimento para a entrega dos itens do Pregão 77/2022, conforme citado na pagina 51 do referido edital.

 

 
10 de novembro de 2022

 

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em
10/11/2022, às 11:27, 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 2751270 e o código CRC 17CAAEBA.

______________________________________________________________________________10/11/2022 14:57 SEI/PMPG - 2752763 - Análise Documentos Técnicos do Produto - FMS/CTPL

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3091672&… 1/1

 

DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS  PREGÃO 62/2022 MOBILIÁRIO HOSPITALAR

                                EMPRESA CLASSIFICADA  LOTES/ITENS PRODUTOS QUALIFICADOS

 CIRÚRGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  LOTES 08, 09  APROVADOS

 RENASCER INDUSTRIA E COM.ÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALATES LTDA  LOTE 12 APROVADO

                           A CTPL-FMS Informa que os documentos técnicos dos produtos classificados listados acima estão de acordo com o exigido neste edital.
 

A CTPL-FMS Informa que o lote/item abaixo listado foi tecnicamente desclassificado.

 EMPRESA    MOTIVO/JUSTIFICATIVA                                   

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  LOTE 11 REPROVADO - NÃO ATENDE AO EXIGIDO EM EDITAL
 CAPACIDADE PESO 180 QUILOS

CHAMAR O PRÓXIMO COLOCADO CLASSIFICADO PARA
O LOTE/ITEM  11  

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

Documento assinado eletronicamente por PAOLA MARTINS SCHWAB, Enfermeira Plantonista, em 10/11/2022, às 14:55, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por WILMAR MARCOS BIAGINI, Assessor, em 10/11/2022, às 14:56, 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 2752763 e o código CRC
D6FC54EB.

______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 
Av. Visconde de Taunay, 950    Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900            Ponta Grossa - PR. 
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RESULTADO DO PREGÃO 72/2022 

 

Pregão nº 72/2022 – Processo nº 150/2022 – para Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Plotagem e instalação de “perfurade” em 30 veículos pertencentes 
 à frota da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR. realizado em 31/10/2022. 

 

FORNECEDOR: HIAGO ROGERIO DA ROCHA - ME - CNPJ: 30.052.312/0001-00 
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
1 1 Serviços de Plotagem e instalação de 

“perfurade” em 30 veículos pertencentes 

à frota da Fundação Municipal de Saúde 

de Ponta Grossa-PR 

PROPRIA 

PROPRIA 

SVÇ 30 809,9000 24.297,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.297,00 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais). 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 24.297,00 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete 
reais) 
Ponta Grossa-PR, 10 de novembro de 2022. 
Beatrice Farias 
Pregoeira 

 
______________________________________________________________________________
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RESULTADO DO PREGÃO 71/2022 

Pregão nº 71/2022 – Processo nº 149/2022 – para Aquisição de Cameras de Monitoramento para 
Fundação Municipal de saúde realizado em 31/10/2022. 

FORNECEDOR: AR SERVIÇOS T?CNICOS EIRELI - CNPJ: 30.678.144/0001-62 
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 1 CÂMERA IP FIXA TIPO 

DOME Termo de referência 

em anexo. 

UNIVIEW 

IPC322LB-SF28-A 

UND 79 298,0000 23.542,0000 

Valor Total do Fornecedor: R$ 23.542,00 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais). 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 23.542,00 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois 
reais) 
Ponta Grossa-PR, 10 de novembro de 2022 
Beatrice Farias 
Pregoeira 
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16ª Ata da Reunião Ordinária do CMS– Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de 1 
dois mil e vinte dois, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: 2 
Balduíno Taques, 445, Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os 3 
Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Priscila Degraf, Robson Xavier da Silva, Charles 4 
Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Regina Rosa Pedrozo Rosa, José dos Passos Neto, 5 
Isabela Sens Fadel Gobbo, Sueli Terezinha Mensen, Ana Caetano Pinto, Adriane do Rocio 6 
Lopes, Gizelle Aparecida Cheremeta, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho. Conselheiros 7 
Suplentes: Debora Lee Comassetto Machado, João Henrique Santos Souza, Sergio Luiz 8 
Gadini. A Presidente Adriane do Rocio Lopes abre à reunião às 18 horas e 15 minutos 9 
saudando todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e Aprovação das atas: 10 
13ª, 14ª e 15ª Atas das reuniões Ordinárias. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. 11 
Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apresentação da 3ª Regional-Rede de Urgência 12 
e Emergência e Regulação de leitos. 4.2. Apresentação do CMDCA sobre os fluxos do 13 
projeto Tecendo Cuidados. 4.3. Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre dos 14 
Atendimentos realizados pela Ouvidoria Municipal de Saúde. 1. Leitura e Aprovação 15 
da atas 13ª, 14ª e 15ª. A Presidente Adriane do Rocio Lopes coloca em regime de votação a 16 
aprovação das atas. Aprovadas as 13ª e 14ª por 16 (dezesseis) votos favoráveis. Aprovada 17 
a 15ª ata por 12 (doze) votos favoráveis e quatro abstenções. 2. Relatos Gerais das 18 
Comissões. A conselheira Isabela Sens Fadel Gobbo fala que fizeram uma reunião sobre a 19 
comissão de orçamentos de programas e projetos no dia 26 de setembro de 2022 dando 20 
segmento a análise das entidades, fala que fizeram uma reunião rápida e faz um lembrete 21 
aos conselheiros de que a reunião foi agendada para o dia 28 de setembro de 2022, às 22 
quatorze horas, fala que o trabalho terá que ser terminado até o 28 de setembro de 2022, 23 
que já terminaram de verificar o que está faltando de algumas entidades e que no dia 24 
seguinte fariam um parecer do que está faltando para ser encaminhado para as entidades, 25 
fala que realizaram uma reunião para terminar a análise das entidades e trazer o parecer até 26 
o prazo final que será no dia 15 de outubro 2022, O conselheiro João Henrique Santos 27 
Souza, faz um convite para a reunião da Comissão de Saúde mental que iria ocorrer no dia 28 
29 de setembro de 2022 às sete horas e trinta minutos, onde as pautas seriam sobre o 29 
matriciamento da rede de Atenção a Saúde, sobre o funcionamento dos CAPs no período de 30 
queda dos casos de Covid-19. 3. Informes Gerais. A Presidente Adriane do Rocio Lopes 31 
faz o convite aos conselheiros para a primeira Pré-Conferência que será realizada no dia 30 32 
de setembro de 2022 no SindServ às dezenove horas. 4.1. Apresentação da 3ª Regional-33 
Rede de Urgência e Emergência e Regulação de leitos. O Diretor da 3ª Regional de 34 
Saúde Robson Xavier da Silva, fala que têm a competência pela gestão da Rede de 35 
Urgência e Emergência Regional e que também abarca as Regionais de Telêmaco Borba e 36 
de Irati, mas não foge da competência do município de Ponta Grossa ou cada um dos 37 
municípios que compõem a Rede de Ponta grossa ou de qualquer município do estado do 38 
Paraná de ter a sua rede municipal de Urgência e Emergência, falas que são distintas, 39 
sendo complementares são interligadas, porém possuem competências distintas, a Rede de 40 
Urgência e Emergência tem um amparo normativo na portaria do Ministério da Saúde, 41 
portaria 1600, que foi publicada no ano de 2011, comenta que fala como a Rede de 42 
Urgência e Emergência Regional, porque os principais serviços de alta complexidade estão 43 
na região de Ponta Grossa, fala que no município de Telêmaco Borba e Irati não têm 44 
serviços de alta complexidade como possuem no Hospital Regional, na Santa Casa, no Bom 45 
Jesus e até no Hospital que não é de alta complexidade, porém possui, mas complexidade 46 
do que os hospitais destas regiões que é o Hospital da Cruz Vermelha localizado em Castro, 47 
fala que para trazer um contexto de rede, não existe só a Rede de Urgência e Emergência, 48 
que existem entre quatro ou cinco redes contando as seguintes redes: Rede de Saúde 49 
Mental, Rede de Pessoas Portadoras de Deficiências, Rede Materno Infantil, Rede que visa 50 
o atendimento integral dos pacientes crônicos em especial os hipertensos e diabéticos, fala 51 
que o princípio da rede é apenas um, que são arranjos organizativos de ações, ou seja, é 52 
um conjunto de ações pressupondo a participação dos diversos entes com diversos serviços 53 
de saúde e também com diversos níveis de complexidade e de tecnologia de forma que 54 
garanta a integralidade dos cuidados ao paciente de sistema único de saúde, fala que o que 55    
compõe a Rede de Urgência e Emergência dentro deste aspecto dos arranjos organizativos 56 
são a participação de diversos municípios, a participação dos diversos hospitais, a 57 
participação do controle social, a participação de forma a garantir a governança das 58 
comissões, fala que possuem a Comissão do comitê de Urgência e Emergência regional que 59 
o CMS faz parte, fala que são nestes espaços de governança que avaliam, monitora e 60 
pressupõe alterações para a melhoria desta rede, e então  pressupõe a participação de 61 
diversos níveis de complexidade e também de diversos pontos da atenção, fala que é como 62 
se fosse uma pirâmide, fala que sempre pensam que a Rede de Urgência e Emergência ela 63 
começa nos hospitais, mas, é um equívoco, a Rede de Urgência e Emergência inicia na 64 
atenção básica, a atenção básica tem que estar minimamente preparada para prestar o 65 
primeiro atendimento tanto em situações de urgência porque nos bairros, nas comunidades 66 
que moram as pessoas é o ponto de atenção mais próximo onde essas pessoas podem 67 
buscar este serviço, conforme a necessidade apresentada no momento existe outro ponto 68 
que é o Samu que pode ser acionado para o atendimento daquela necessidade, conforme a 69 
localidade do paciente e o posterior deslocamento deste paciente ou será para a unidade de 70 
pronto atendimento (UPA), ou para alguma unidade hospitalar dependendo do quadro que o 71 
paciente se encontra, fala que todo este arranjo foi pensando em garantir a atenção 72 
necessária ao paciente na sua integralidade, fala que o primeiro ponto de atenção das redes 73 
urgência e emergência é a primaria, e que no local um paciente a um determinado momento, 74 
pode ao tomar uma vacina, injeção, ter um choque anafilático, ter um rebaixamento de 75 
pressão, podendo acontecer várias situações e a Unidade Básica de Saúde (UBS), os 76 
profissionais devem estar preparados para dar o primeiro atendimento, mas dando 77 
segmento ao atendimento, outro ponto é acionar a central de regulação de saúde, fala que 78 
possuem os PA (Pronto Atendimento) que no município de Ponta Grossa possui as duas 79 
UPAs, no município com a exceção de Castro, que também possui uma UPA, possuem 80 
pronto atendimento e que também, devem estar preparados para um determinado nível de 81 
complexidade, para atender seus pacientes, caso não consigam resolver o problema 82 
daquele paciente naquele devido momento deve acionar a central de regulação do Samu 83 
para que seja feito o encaminhamento para um hospital de maior complexidade ou um 84 
encaminhamento para um hospital com menor nível de complexidade, porém isto, tanto na 85 
central de regulação do Samu ou a central de regulação de central de leitos, são feitos por 86 
médicos e são estes médicos que encaminham, destinam ou orientam para onde este 87 
paciente deve ser encaminhado, e possuem as UPAs, o próprio Samu outros pontos de 88 
atendimento são as próprias bases do Samu, os hospitais de maior ou menor de 89 
complexidade, o programa “Melhor em Casa” onde é garantido uma atenção no domicílio 90 
com uma equipe multidisciplinar aos pacientes, e isso as vezes evita hospitalizações 91 
desnecessárias, com o cuidado domiciliar que garante que este paciente não chegue a 92 
desenvolver alguma situação que requeira que ele seja encaminhado para a unidade 93 
hospitalar, fala que a nossa região não possui leitos de retaguarda que é como se fossem 94 
leitos intermediários, onde o paciente pós-cirúrgico ou pós de uma determinada situação 95 
possa ser atendido em um hospital de menor complexidade, para que aquele leito de maior 96 
complexidade possa ter condições de receber novos pacientes, fala que as centrais de 97 
regulação tem um papel fundamental de encaminhar qualquer paciente para o lugar correto 98 
em tempo oportuno, isto que garante a vida em determinadas situações daquele paciente, 99 
fala que pressupõe que estes reguladores trabalham com base em protocolos clínicos 100 
instituídos que o ministério da saúde disponibiliza, e é com base nestes protocolos que os 101 
médicos reguladores definem para onde o paciente tem que ser encaminhado, e também 102 
com uma grade de referência, esta grade significa que, cada uma destas unidades 103 
hospitalares ela possui um contrato com a secretaria de estado e cada um destes hospitais 104 
são referência numa alta complexidade, fala também que possuem hospitais que possuem 105 
referências na mesma alta complexidade dada a dimensão da região, como a cardiologia, 106 
que a referência é Santa Casa e Bom Jesus, a neurocirurgia Santa Casa, oncologia Santa 107 
Casa, nefrologia Santa Casa, maternidade de alto risco Santa Casa, ortopedia com alto grau 108 
de complexidade Hospital Regional, fala que todos os hospitais devem atender a média 109 
complexidade e que isto é o pressuposto por eles possuírem UTI e serem contratualizados 110 

   
na alta complexidade isto que pressupõe que estas unidades hospitalares devem ter um hall 111 
de especialistas médicos que podem intervir nas mais diversas situações, fala que a 3ª 112 
Regional de Saúde tem o papel de construir esta grade, subsidia as centrais de regulações 113 
com base nesses contratos, mais é papel da central de regulação do Samu e da central de 114 
regulação de leitos definir o paciente para onde ele será encaminhado, e que qualquer 115 
pessoa que intervenha neste processo que não sejam os médicos reguladores, pode se 116 
caracterizar uma improbidade por furar a fila de sistema único de saúde se o critério não for 117 
esse, fala que isso é muito importante e que têm diversos fluxos que definem a ida destes 118 
pacientes para as diversas unidades hospitalares, fala que a grade de referências que 119 
ordena para onde serão feito os encaminhamentos, e todos esses encaminhamentos da 120 
Rede de Urgência e Emergência tem como base os contratos celebrados com a Secretária 121 
de Estado de Saúde, a capacidade tecnológica que estas constituições tem para os 122 
determinados atendimentos, fala que principalmente, seguem as normativas do Ministério da 123 
Saúde e da Secretária de Estado, fala que nos aspectos regulatórios os médicos 124 
reguladores seguem algumas orientações do Conselho Federal de Medicina, fala que em 125 
linhas gerais isto compõem uma Rede de Urgência e Emergência e que esses são os papéis 126 
de cada um dos pontos de atenção, a Regional quanto gestora de Saúde, é a regional que 127 
tem a gestão desses contratos, não são os nossos municípios, alguns municípios são gestão 128 
plena e tem gestão desses contratos, como Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, Cascavel, 129 
Curitiba, mas Ponta Grossa não tem, e fala que seria um peso muito grande para o 130 
município ter a gestão destes contratos, fala que o São Camilo também faz parte da Rede 131 
de Urgência e Emergência atendendo outra central que é a Central de Leitos Psiquiátricos. 132 
4.2. Apresentação do CMDCA sobre os fluxos do projeto Tecendo Cuidados. A 133 
Senhora Luciane Representante do CMDCA, fala que está representando o Conselho 134 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fala que o projeto Tecendo Cuidados 135 
realizou um trabalho juntamente com a equipe do Ambulatório de Saúde Mental, fala que o 136 
trabalho que eles estavam fazendo com o projeto era sobre o mapeamento da rede e que 137 
veio de encontro com o trabalho que estava se iniciando no CMDCA, a gestão se iniciou no 138 
mês de maio, fala que decidiram realizar um trabalho sobre o mapeamento geral da rede 139 
porque acaba que cada política tem conhecimento dos seus serviços, e que não tinha um 140 
trabalho em geral para que todo mundo conhecesse tudo, fala que a equipe do ambulatório 141 
fez um mapa, uma planilha, e um trabalho de coleta de dados e que algumas informações o 142 
CMDCA contribuiu e algumas outras eles fizeram uma pesquisa bem extensa e que no final 143 
gerou este trabalho, fala que a parte do CMDCA fez do mês de maio a agosto de 2022, um 144 
trabalho onde foram chamados alguns órgãos de saúde e o conselho tutelar, e também 145 
chamaram alguns representantes do Hospital Regional, do HUMAI, UPA’s, Unidades de 146 
Saúde, Ambulatório de Saúde Mental, o CAPs e do Conselho Tutelar, fala que o objetivo do 147 
CMDCA nesse período era de conhecer as demandas da rede de saúde, quais eram os 148 
problemas e dificuldades que tinham tanto na comunicação e de socializar as informações 149 
do fluxo, como eram os funcionamentos desses órgãos para ter a questão do atendimento, 150 
fala que buscaram o primeiro ponto como objetivo conhecer as demandas, e depois 151 
pensaram nas estratégias para a resolução dos problemas e por último fazer a divulgação, 152 
que foi a conclusão que foi apresentada no dia 31 de agosto no auditório do SindServ, e que 153 
depois puderam socializar com toda rede a conclusão deste trabalho, fala que chamavam e 154 
fizeram um trabalho de coleta de informações, fala que faziam contatos prévios dos órgãos e 155 
pediam para identificar os principais problemas e assim os órgãos mandavam os problemas 156 
e na reunião discutiam um pouco mais afundo cada problema e também, quais seriam os 157 
acordos para que pudessem resolver a devida situação, o objetivo era de uma questão bem 158 
prática, que era o que fazer para que a rede funcione em termos de efetivar os serviços. 159 
Fala que em resumo uns dos problemas que foram enviados, foi de que não se conhecia de 160 
uma forma mais profunda, os mecanismos o fluxo de funcionamento porque cada órgão 161 
como os hospitais, UPA, Unidade de Saúde, ou o próprio conselho tutelar, cada um tem o 162 
seu mecanismo de funcionamento e cada um possui suas próprias normas, porém possui 163 
um órgão que não profundamente o funcionamento de um ou do outro, ou conhecia em 164 
partes ou tem alguma informação que muda com o tempo isso não é compartilhado, fala que 165 

   
a reunião foi feita também para este conhecimento e foi o primeiro ponto que foi verificado e 166 
acabava tendo algum encaminhamento equivocado, as vezes o próprio conselho tutelar 167 
encaminhava um caso para UPA ou queria encaminhar direto para o hospital uma situação 168 
que não possuía indicação, e que alguns médicos que estavam presentes na reunião diziam 169 
que não possui indicação de um problema de saúde, alguma comorbidade que precisasse 170 
de atendimento médico mas as vezes algum conselheiro tutelar levava até lá, fala que foi 171 
esclarecido na reunião com os médicos, quais eram os casos que deveriam ser 172 
encaminhados, de como deveria ser, fala também que possuía dificuldades no atendimento 173 
das gestantes, foi falado da importância de enviar relatórios, de possuir relatórios minuciosos 174 
desses casos, de ter um acompanhamento e de constar também o histórico familiar para 175 
que pudesse ter um melhor atendimento, fala também que apareceram questões judiciais 176 
como a dificuldade de alguns órgãos de saúde como os hospitais que não tem acesso ao 177 
PROJUD, e que o conselho tutelar tem e aí não se passava alguma informação e o hospital 178 
não tinha o conhecimento da informação, e da decisão judicial que foi acertado, onde 179 
deveria ser repassado isso porque ficaria difícil de dar continuidade ao atendimento sem 180 
saber quais foram as decisões judiciais, a falta de retorno de referências e pontos de 181 
referências principalmente do atendimento da gestantes, o feedback de como foi o 182 
atendimento após o encaminhamento, fala que apareceu também a questão sobre a 183 
transferência de crianças que fazem tratamento em outro município sem a presença de 184 
algum responsável, fala que foi discutido pelos órgãos de saúde sobre a dificuldade do 185 
acesso ao conselho tutelar que muitas vezes é chamado e não vai até o local, e essa 186 
comunicação difícil com o conselho tutelar até o acompanhamento da criança e do 187 
adolescente quando havia necessidade de uma transferência, fala que foi colocado com um 188 
responsável não há necessidade do conselho tutelar acompanhar, mas na ausência de um 189 
responsável o conselho tutelar deve acompanhar por ser o tutor da criança ou do 190 
adolescente, fala que em questão ao internamento das crianças de ordem judicial que ficam 191 
por muito tempo internadas já tendo condições de alta, não podendo ficar retendo aquela 192 
vaga por ter muitos casos que precisam, fala que foi colocado que cabe ao conselho tutelar 193 
contatar o poder judiciário para as providências cabíveis, fala que em questão a condução 194 
de crianças em óbito, foi decido em reunião que irão procurar resgatar o projeto de Serviço 195 
de Verificação de Óbitos, fala que ficou pendente verificar sobre a questão desse projeto, 196 
fala que para resolver a questão do Conselho Tutelar da dificuldade de atender o telefone no 197 
plantão, irão tomar uma medida de encaminhar uma escala do plantão do Conselho Tutelar, 198 
deixando fixado em local público e visível para que todos tenham acesso a essa informação 199 
para que essa questão da dificuldade de entrar em contato com o Conselho tutelar seja 200 
resolvida, fala também que em questão do Conselho Tutelar não ir em algum local quando 201 
acontece uma intercorrência, muitas vezes é falado que irão verificar posteriormente, fala 202 
que os órgãos de saúde relataram que precisariam da presença de um conselheiro tutelar 203 
em algumas situações, fala que nas UPAs, não possuem assistente social de quatro horas, 204 
as vezes surgindo outros problemas, fala que as vezes há casos de evasão em que 205 
precisam de relatórios, de fazer uma verificação desses casos, muitas vezes a criança faz 206 
um exame e os pais vão embora antes de sair o resultado, precisaria de ter um conselheiro 207 
tutelar presente no local para verificar esta família, pois, a criança tem direito a saúde, fala 208 
que ficaram de acertar com o conselho tutelar e com os órgãos de saúde de que iria até o 209 
local em casos em que fosse realmente preciso um atendimento presencial, e algumas 210 
coisas mais simples podendo ser orientada por telefone, fala também para notificar o 211 
conselho tutelar das pequenas ocorrências de suspeita de violência, fala que foi conversado 212 
para que os profissionais observem os mínimos detalhes e façam esse alerta ao conselho 213 
tutelar dessas suspeitas, para que seja feita uma verificação para que não se torne algo 214 
grave lá na frente, fala que no caso de um relatório de violência sexual, ser um relatório 215 
técnico bem consistente, fala que em questão de transporte, em alguns casos em que a 216 
criança precise de uma consulta de madrugada e não há ônibus, o conselho tutelar era 217 
acionado, mas, o conselho tutelar não pode levar todas as crianças que precisem e não 218 
tenham transporte de madrugada, fala que para isso existe o projeto táxi da criança para 219 
casos de emergência, em que a família precise e não tenha como retornar para a casa, fala 220 
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que teria que ter critérios para esse programa, tendo que ser definido os detalhes, fala que 221 
isto ainda ficou pendente e que não conseguiram resgatar ainda, mas, é um problema que 222 
precisa ser resolvido, fala também sobre a preferência de atendimento pra criança e 223 
adolescente que estejam em uma unidade de acolhimento institucional, para que passem a 224 
frente dos casos conforme a sua classificação (cores verde, azul e amarelo), se for 225 
classificado no verde, fiquem a frente dos casos verdes, fala também sobre a questão de 226 
internamento dos adolescentes, esses adolescentes ficam aguardando leito nas UPAs 227 
oferecendo risco para eles mesmos e para os demais, fala que está em processo de ser 228 
firmada uma parceria com uma instituição do município de Ponta Grossa, para que esta 229 
instituição tenha este espaço adequado, esta estrutura, para acolher estes pacientes que 230 
estão a espera destes leitos para internamento, fala que esse local é para os meninos, para 231 
as meninas ainda não possuem um local, estando em processo de estruturação. 4.3. 232 
Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre dos Atendimentos realizados pela 233 
Ouvidoria Municipal de Saúde. A Presidente Adriane do Rocio Lopes retira o ponto 4.3 de 234 
pauta por ter excedido o tempo limite da reunião. A reunião foi encerrada ás vinte horas e 235 
trinta e oito minutos.  236 

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 30 de novem-
bro de 2022 ás 09h00m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na 
forma eletrônica nº88/2022, para Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos de 
Fisioterapia para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde. Valor Máximo: R$ 
249.601,67 (Duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos).  
Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às 17 horas na sede da prefeitura 
ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.
pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 10/11/2022
Juliane Dorosxi Stefanczak

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 29/11/2022 
às 13h30m, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma 
eletrônica 86/2022, para Eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE 
PRIMEIROS SOCORROS para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de 
Ponta Grossa Valor Máximo: R$ 52.474,78 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro 
reais e setenta e oito centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 11 horas às 
17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda através do 
link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 10 /11 / 2022
JULIANE DOROSXI STEFANCZAK

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

 
  

17ª Ata da Reunião Ordinária do CMS– Ao décimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil 1 
e vinte dois, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 2 
Taques, 445, Centro, presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Charles Renan 3 
Pinto Aurélio, José dos Passos Neto, Pedro Henrique Moraes, Isabela Sens Fadel Gobbo, Ana 4 
Caetano Pinto, Adriane do Rocio Lopes, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, Maria Albertina 5 
de Miranda Soares. Conselheiros Suplentes: Maria Aparecida da Costa Silva, Lilian Taborda 6 
Leal de Fatima Tenório. A Presidente Adriane do Rocio Lopes abre à reunião às 18 horas e 15 7 
minutos saudando todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1 . Leitura e Aprovação da ata: 8 
16ª Ata da reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. 9 
Ordem do dia. 4.1. Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre dos Atendimentos 10 
realizados pela Ouvidoria Municipal de Saúde. 4.2. Apresentação do “Plano de Ação para 11 
Implementação de Ações de Vigilância e Atenção á Saúde de Populações Expostas aos 12 
Agrotóxicos no município de Ponta Grossa”. 4.3. Aprovação do Recurso SESA – R$ 5. 13 
400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) para a construção de 03 Unidades de 14 
Saúde. 1. Leitura e Aprovação da ata: 16ª Ata da reunião Ordinária. A Presidente Adriane 15 
do Rocio Lopes retira a aprovação da 16ª Ata de pauta, por não haver quórum para votação, 16 
ficando para a próxima reunião. 2. Relatos Gerais das Comissões.  A Conselheira Isabela 17 
Sens Fadel Gobbo fala que fizeram uma reunião da Comissão Orçamentos Programas e 18 
Projetos e que três entidades fizeram a inscrição, fala que foi pedido para as entidades 19 
corrigirem as documentações que estavam faltando, fala que algumas entidades estão 20 
deixando de cumprir com a resolução do CMS não seguindo o modelo pedido, fala que como 21 
não possuem quórum a aprovação será feita até o dia 15 de outubro de 2022, conforme a 22 
resolução, se as documentações não forem aprovadas, será automaticamente renovado de 23 
todas as entidades, fala que iriam tentar realizar uma reunião na quinta-feira dia 13 de outubro 24 
de 2022 às cinco horas online, para que na sexta-feira seja realizada uma reunião ordinária 25 
com uma única pauta, com o objetivo de aprovar os documentos. O Conselheiro Pedro 26 
Henrique Moraes faz o relato sobre a Comissão de Saúde Mental, fala que foi feita uma reunião 27 
onde foram discutidas as duas pautas que já haviam sido discutidas em outra reunião, em 28 
relação ao matriciamento e a outra pauta sobre o retorno do funcionamento dos serviços de 29 
saúde mental após a diminuição dos casos de Covid-19, fala que estão tocando bastante nesse 30 
assunto para tentar entender, se esses serviços da Saúde Mental estão sendo conduzidos da 31 
forma correta conforme as portarias, as leis e as questões políticas, fala que em relação ao 32 
matriciamento a Agência de Saúde Mental informou que o matriciamento está sendo realizado 33 
por um médico psiquiatra do CAPs infantil semanalmente, em contato com os médicos da 34 
Atenção Primária o que reduziu a fila de espera no Ambulatório de Saúde Mental na psiquiatria 35 
devido a esse matriciamento, fala que o Doutor Tarcísio discute os casos com os médicos das 36 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e devolve esses casos para os médicos das UBS, fala que 37 
esta prática não se configura como matriciamento, e que o matriciamento deve ser feito de 38 
equipe para equipe e não apenas de médico para médico, fala que este tipo de ação se 39 
configura mais como uma interconsulta e não inclui a equipe para debater sobre as medidas de 40 
segurança sociais e intersociais no matriciamento, fala que foi discutido sobre isso na 41 
Comissão por ser um ponto importante, para que possam pensar num matriciamento que seja 42 
efetivo onde considere a equipe e todos os presentes que estão envolvidos nos processos de 43 
cuidados da Atenção Primária e da Atenção Especializada, na sequência fala sobre os 44 
acolhimentos nos CAPs, ficando decidido que na próxima reunião ordinária do pleno tramitará 45 
uma Resolução para futura deliberação dos demais conselheiros. 3. Informes Gerais. O 46 
Conselheiro José dos Passos Neto fala que participou de duas reuniões sobre a avaliação do 47 
Plano Operacional Assistencial, fala também que compareceu ao Hospital Bom Jesus de 48 
acordo ao apoio que faz a Secretária de Saúde do Estado, fala também sobre o atendimento 49 
ambulatorial e o atendimento cirúrgico, onde os dois são avaliados em diversos pontos como, 50 
quantas e quais cirurgias tem que ser feitas, e assim se obtém uma pontuação e no final 51 
chega-se a um resultado para o pareamento, fala também que o Bom Jesus retornou em 52 
agosto este acordo com o Estado a tentar manter as regras, fala que a maioria foi cumprida e 53 
que tem algumas que ainda não foram, mas, mesmo assim chegou ao mínimo para que o 54 
estado pague o valor fracionado a todo serviço realizado, fala que às vezes um determinado 55 

 
  

exame quase não se faz no mês, entretanto se é recompensado por outro exame que se faz o 56 
dobro ou o triplo, fala também que de uma maneira ou outra se chega à pontuação necessária, 57 
fala que se sabe que tem uma demanda parada que não chega ao hospital, e que depende da 58 
oferta que se faz e do conhecimento, fala que este Programa do Ministério da Saúde nem 59 
sempre da certo e que nem sempre aparece, fala também que a Santa Casa foi mais tranquila, 60 
no sentido que cumpriu as metas e que já está a mais tempo trabalhando no sistema, e já 61 
possui suas metas e já tem uma organização maior, fala que eles ultrapassaram o número de 62 
treinamentos realizados pelas equipes, mas que em compensação que de todos os 63 
participantes e de todos os treinamentos teve apenas um médico que participou, fala também 64 
que teve dois trabalhos que foram apresentados por médico residente em relação as cirurgias 65 
da hemodiálise, possuem dois métodos e que um dos métodos que é o melhor de todos e 66 
deveria estar sendo realizado, porém não está sendo por não ter médico no setor que tenha 67 
conhecimento para poder realizar ou treinar os outros residentes novos, fala também que o 68 
pessoal da secretária de saúde e da regional se comprometeram a tentar fazer um curso, e 69 
para que se tenha novos médicos nos setores, fala também de um trabalho feito pelas 70 
enfermeiras em relação as escalas dos pacientes que ficam mais tempo, acamados e idosos 71 
etc, pois também é um rotatividade grande do pessoal da enfermagem, e que elas fizeram o 72 
trabalho de uma forma que todos estejam dentro. Fala também que a Santa Casa tem mais de 73 
quatro milhões e seiscentos para receber do estado do ano de 2016, 2018 e 2020. A 74 
Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que foi recebido um ofício Nº157/2022 da 3ª Regional 75 
de Saúde que fala sobre a conferência de saúde mental da etapa estadual, que ocorrerá no dia 76 
25 e 26 e o ofício é sobre a relação dos nomes dos delegados representantes do município de 77 
Ponta Grossa, mas, entretanto as Pré-conferências do CMS da etapa do segmento do 78 
trabalhador, ela irá ocorrer no dia 24 que seria no mesmo dia que estarão se deslocando de 79 
Ponta Grossa a Curitiba, a Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que será tomado uma 80 
decisão de mudança porque se for permanecer nesta data do dia 24 irão ser prejudicadas 81 
algumas pessoas que estarão comparecendo em Curitiba, fala também que terá que ter uma 82 
alteração na data prevista e também será mudado o local para a etapa da Pré-conferência do 83 
segmento do trabalhador ficando decidido para o dia 7 do mês de novembro às dezenove 84 
horas na ABO (Associação Brasileira de Odontologia). A Presidente Adriane do Rocio Lopes 85 
fala que foi recebido outro ofício Nº030 via SEI no qual foi feito um convite para participar no 86 
dia Mundial da Saúde Mental, fala que é preciso também tirar da reunião um representante do 87 
Conselho para a participação que irá falar sobre o papel do conselho na rede de atenção 88 
psicossocial do município, e o evento ocorrerá no dia 19 e 20 de outubro na ABO, às nove 89 
horas. Ficando decidido que o Conselheiro Pedro Henrique Moraes irá representar o CMS 90 
neste evento.  Fala sobre a questão dos materiais gráficos das Pré-conferências, e que esses 91 
materiais eles dizem respeito à divulgação, fala que desde que estes materiais foram 92 
confeccionados e chegaram até o CMS, eles permanecem no mesmo local, e também que o 93 
conselheiro responsável pela divulgação e pela colocação desses materiais em alguns locais 94 
que já havia sido acertado em reunião da Comissão de Organização, o conselheiro não está 95 
cumprindo a sua devida tarefa, e que a divulgação está precária e também está prejudicada de 96 
certa forma por conta disso, fala que a divulgação está bastante deficitária e que não está 97 
havendo colaboração e que até mesmo na Comissão de Organização não está havendo 98 
adesão para que se consiga trabalhar de forma adequada, pois acaba sobrecarregando quem 99 
faz parte da Comissão, pois é bastante tarefa, trabalho, muitos documentos são muitas tarefas 100 
para serem cumpridas para dar andamento nos processos importantes que é o preparatório 101 
para a execução da conferência, faz um convite também aos conselheiros para que participem 102 
e ajudem nessa etapa, que é uma etapa muito importante. Fala também que na primeira Pré-103 
conferência não houve participação e não aconteceu e que a segunda Pré-conferência que foi 104 
realizada, teve apenas três delegados. Fala sobre outra questão que é de relação com as 105 
reuniões que estão retornando no modo presencial e em todas elas possuíam coffe break, fala 106 
que foi feito solicitações e que passou batido o primeiro SEI não foi dado andamento, no último 107 
SEI que foi enviado retornou uma resposta de que foi solicitado ao gabinete e houve negativa, 108 
diz que a prefeita não quis dar o coffe break, e que também em relação à Fundação houve a 109 
resposta de que o CMS não possui ata de registros. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala 110  

  
sobre outra questão com relação ao transporte, que o CMS precisa do transporte, pois é uma 111 
estrutura que se tem como ferramenta da execução do trabalho e das atividades, seja ela pra 112 
deslocamento dos conselheiros ou para o deslocamento de fiscalização, porém houve um 113 
questionamento da parte do setor de transportes, com relação à obrigatoriedade da Fundação 114 
Municipal de Saúde fornecer esta estrutura para o CMS sendo assim, foi informada que está 115 
sendo aguardando a resposta do parecer jurídico e conforme a resposta que for retornada terá 116 
que ser tomada algumas providências, e uma das providências seria informar o Ministério 117 
Público, a outra questão que terá será sobre ter que suspender as atividades do CMS, devido à 118 
dificuldade que será gerada e não terá como fazer as fiscalizações, muito menos participar das 119 
Pré-conferências e da Conferência, portanto o parecer do tribunal de contas não irá sair. 4.1. 120 
Apresentação do Relatório do 2º Quadrimestre dos Atendimentos realizados pela 121 
Ouvidoria Municipal de Saúde. A Presidente Adriane do Rocio Lopes fala que recebeu um 122 
ofício da Sra. Daniele Calixto - Coordenadora da Ouvidoria Municipal de Saúde onde diz que a 123 
mesma não poderá participar da reunião. Retira o ponto 4.1 de pauta ficando para a próxima 124 
reunião. 4.2. Apresentação do “Plano de Ação para Implementação de Ações de 125 
Vigilância e Atenção á Saúde de Populações Expostas aos Agrotóxicos no município de 126 
Ponta Grossa”. A Sra. Priscila Gerente da Vigilância em Saúde, fala que esta proposta para 127 
implementar as ações de agrotóxicos já possui um tempo, e que a SESA está trabalhando com 128 
está questão de intoxicação por agrotóxicos, fala que algum tempo já estão querendo 129 
implementar essas ações, porém que quando veio a pandemia foi feita a parada desta tentativa 130 
de implementação, mais no de 2022 voltou. Fala que será uma parceria entre a Atenção 131 
Primária e a Vigilância em Saúde e todos os seus setores, o plano terá como objetivo geral 132 
estabelecer ações, prazos, quem serão os responsáveis por estas ações na execução deste 133 
plano, vigilância, atenção à saúde de populações expostas aos agrotóxicos no município de 134 
Ponta Grossa, fala que o período de execução deste plano é de setembro do ano de 2022 até 135 
setembro de 2023, fala também que foi elaborado pela Atenção primária, Vigilância 136 
Epidemiológica, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, fala que as intoxicações 137 
exógenas não são só por agrotóxicos, é qualquer indivíduo que tenha sido exposto a 138 
substância química podendo ser agrotóxicos, remédios e produto de uso doméstico, fala que 139 
em Ponta Grossa o maior número de casos é por medicamentos por pessoas que tentam 140 
suicídio, fala que o plano vem para poder sensibilizar, para ver se este número corresponde a 141 
realidade ou está sendo modificado, fala que desde 2018 começaram a implementar e até o 142 
ano de 2019 foi visto uma crescente, e que isso pode ser uma sensibilização que foi iniciada, e 143 
que será implementado e que querem trazer números maiores. Fala também sobre o plano e 144 
que o primeiro assunto é sobre a Capacitação em Rastreio e Estratificação da População 145 
Exposta aos Agrotóxicos, o objetivo seria de implantar o rastreio e estratificação de 3 USF do 146 
município, que foi colocada como as rurais primeiramente, tendo como responsável a vigilância 147 
em saúde e atenção primária, e o  início será no dia 01 do mês de setembro até setembro do 148 
ano de 2023, o primeiro item é sobre sensibilizar profissionais das USF Luiz Cajado Braga, 149 
Guaragi e Itaiacoca sobre o preenchimento da ficha de rastreio e estratificação, o do por que 150 
fazer é para identificar a população com exposição crônica aos agrotóxicos na área rural do 151 
município, onde fazer é nas USF Cajado Braga, Guaragi e Itaiacoca, quando fazer, o próximo 152 
passo foi realizado em setembro, quem irá fazer a capacitação foi replicada pelos servidores da 153 
vigilância em saúde dos trabalhadores, fala que está parte da capacitação foi feita já, o item 154 
dois é de iniciar o trabalho de rastreio da população exposta nos grupos de gestantes, 155 
hipertensos, diabéticos e trabalhadores rurais, o por que fazer? seria para iniciar o rastreio 156 
através dos grupos já estabelecidos para otimizar a identificação da população, onde fazer? 157 
nas reuniões periódicas e/ou durante consultas de rotina na US , quando fazer ? outubro de 158 
2022, quem irá fazer? É o ACS ou técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico da US ainda 159 
está no prazo para a execução, o item três, é agendar e realizar os exames necessários para 160 
estratificação dos grupos (gestantes e hipertensos), o do por que fazer , é uma ferramenta 161 
importante e imprescindível para a correta estratificação da população, onde fazer, 162 
agendamentos e coletas realizadas nas USF, exceto colinesterase, a ser realizado em 163 
laboratório conveniado, quando fazer foi no dia primeiro de outubro de 2022, quem irá fazer, 164 
será a equipe de enfermagem ou administrativo da USF, está dentro do prazo, o item quatro o 165 
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que fazer seria, capacitar profissionais das USF no preenchimento da ficha de rastreio e 166 
estratificação, nesta parte a capacitação será aplicada por servidores da VISAT, a partir de 167 
janeiro de 2023, fala que estão implementando a área de serviço e vigilância em saúde do 168 
trabalhador, o item cinco desta primeira estratégia é de realizar convênio com laboratório 169 
através de consórcio para exames de colinesterase, por que fazer seria para realizar exames 170 
de colinesterase para os casos necessários, será feito via consórcio, permanece no prazo 171 
também, outro assunto é sobre a Notificação de casos de Intoxicação Crônica e Investigação 172 
dos casos, responsável também será a VISAT( Vigilância em Saúde do trabalhador), este não 173 
possui previsão pois será contínuo, o item um é realizar a notificação dos casos de intoxicação 174 
crônica que forem identificados, por que fazer será para obter panorama e informações a 175 
respeito da população com exposição crônica aos agrotóxicos, onde fazer a notificação é 176 
realizada na US e encaminhada para digitação na Vigilância Epidemiológica , quem irá fazer a 177 
notificação será feita pelas unidades de saúde e a UPA e a digitação fica por conta da 178 
Vigilância Epidemiológica, não possui prazo também pois é contínuo, o item dois deste assunto 179 
é realizar o levantamento dos casos de intoxicação por agrotóxicos que necessitam de 180 
investigação com ficha complementar (gestantes, menor de 18 anos, óbitos, tentativa de 181 
suicídio), por que fazer seria para obter informações detalhadas a respeito da intoxicação e 182 
realizar os encaminhamentos necessários a partir dos dados obtidos, onde fazer seria junto ao 183 
paciente/familiares e no local de ocorrência, será a partir de setembro, quem irá fazer será 184 
Vigilância Epidemiológica, Vigilância e Saúde do Trabalhador e a Atenção Primária também 185 
está dentro do prazo, fala que este plano é para sensibilizar, ele tem que ser feito vigilância e 186 
atenção, e que este plano não necessita de aprovação, mas, é necessário apresentação. 4.3. 187 
Aprovação do Recurso SESA – R$ 5. 400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) 188 
para a construção de 03 Unidades de Saúde. A Presidente Adriane do Rocio Lopes o ponto 189 
4.3 de pauta, por não haver quórum para votação, ficando para a próxima reunião.  A reunião 190 
foi encerrada ás vinte horas e vinte e seis minutos.  191 

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará no dia 29 de novem-
bro de 2022 ás 09h00, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras), pregão na 
forma eletrônica nº87/2022, para Contratação  de  pessoa  jurídica  para  locação,  instalação  
e  monitorização  de  serviços  de  alarme  e  monitoramento  eletrônico  de  segurança,  visando  
atender  às  edificações  públicas  e  demais  que  fazem  parte  dos  serviços  da  Fundação  Mu-
nicipal  de  Saúde. Valor Máximo: R$394.950,48 (Trezentos e noventa e quatro mil novecentos e 
cinquenta reais e quarenta e oito centavos). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 
09 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1015 (ramal 1240) ou ainda 
através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 10/11/2022
Juliane Dorosxi Stefanczak

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 059/2022
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASW- ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica retificado o preâmbulo no contrato, no que se refere ao CNPJ do 
contratado, com a seguinte redação:
 ONDE SE LÊ:
21.262.866/0001-10
 LEIA-SE:
21.262.866/0001-40
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, perma-
necendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 56/2022
DATA CONCESSÃO 09/11/2022
NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 7.194.650 SSP/PR – 50.961
DESTINO CASTRO/PR

MOTIVO O MESMO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR 
PAULO ROBERTO BALANSIN

DATA/HORÁRIO INÍCIO 25/10/2022 – 12:30
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 25/10/2022 – 16:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO ONIX PLACAS BBF 3629

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 57/2022

DATA CONCESSÃO 09/11/2022
NOME JULIO CESAR SCHEBELSKI
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 9.372.542-5 SSP/PR – 103.266
DESTINO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

MOTIVO O MESMO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR 
EDELMAR JOSÉ PIMENTEL

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08/11/2022 – 02:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 08/11/2022 – 22:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO GOL PLACAS BAO7917

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 58/2022

DATA CONCESSÃO 09/11/2022
NOME JULIO CESAR SCHEBELSKI
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 9.372.542-5 SSP/PR – 103.266
DESTINO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

MOTIVO O MESMO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR 
EDELMAR JOSÉ PIMENTEL

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10/11/2022 – 09:00
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 10/11/2022 – 14:00
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO GOL PLACAS BAO7917

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 59/2022

DATA CONCESSÃO 09/11/2022
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRÍCULA 3.578.524-8 SSP/PR – 44.991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MESMO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR 
IZAIAS SALUSTIANO

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04/11/2022 –08:30
DATA/HORÁRIOTÉRMINO 04/11/2022 – 14:30
QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEÍCULO UTILIZADO VEÍCULO SANDERO PLACAS BCF 6503
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