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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS
D E C R E T O   N°  7. 0 7 4,  de  03/04/2013

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 29.900,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º
da Lei Municipal nº 11.263 de 04 de janeiro de 2013.

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 11.263 de 04 de janeiro de 2013,

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030208998.824– Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores–Rec. 369–CR 622 R$ 1.200,00
1030500622.076 – Manutenção das Atividades do Programa Municipal – DST/AIDS
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 303 – CR 663 R$ 25.000,00
3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Gratuita – Rec. 303 – CR 665 R$ 3.700,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte
dotação do orçamento vigente conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de
março de 1964:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.058 – Manutenç das Ativid. da Assistência Integral à Saúde
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 303 – CR 456 R$ 25.000,00
3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Gratuita – Rec. 303 – CR 462 R$ 3.700,00
1030200582.067 – Manutenção do Programa Assistência Especializada
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 369 – CR 566 R$ 1.200,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 03 de abril de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O  Nº  7. 0 8 6, de 08/04/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
RETIFICAR o Decreto 7.017, de 19/03/2013, da seguinte forma: onde consta “TERESA CRISTINA SOUZA PRESTES...

“   leia-se “TEREZA CRISTINA SOUZA PRESTES ...”.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 08 de abril de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O   N°.  7. 0 8 8,  de  08/04/2013
Outorga Permissão de Uso de Área Pública em favor da ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES REI DO PET – ARREP,

conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o contido no art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município e art. 13, IV, da Lei Municipal 4.758/92 e tendo em vista o contido
no protocolado sob n°. 0910330/2013,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica outorgada Permissão de Uso do imóvel localizado na Avenida Souza Naves, nº. 4911, Bairro Chapada, em favor

da ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES REI DO PET – ARREP.
Art. 2°. A permissão de uso ora outorgada destina-se exclusivamente para fins de uso e funcionamento da Associação dos

Recicladores, o que possibilitará aos associados a realização de atividades de reciclagem em geral.
Art. 3°. A presente permissão de uso é outorgada em caráter gratuito, precário, determinado e intransferível, podendo ser

rescindida a qualquer tempo no interesse da administração.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n° 6288, de 17 de julho de 2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 08 de abril de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
RETIFICAÇÃO AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 019/2013
A Prefeitura de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras, vem a público esclarecer o seguinte:

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 019/2013
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Laticínios e Pães destinados a suprir as necessidades das Escolas Municipais,

Centros de Educação Infantil, constantes no censo escolar 2012 clientela 2013.
Esclarecimento:

Esclarecemos para os devidos fins, referente ao Pregão na forma Eletrônica nº 019/2013:
Que onde se lê:

ANEXO 01
1. NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO
2. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
2.1 Conforme estabelece a Resolução nº 38 de 16/07/2009, que dispõe sobre a forma de execução do PNAE no seu

Art. 25º § 4º, A Entidade Executora deverá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. Portanto as empresas
interessadas em participar do processo licitatório para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, deverão
apresentar na Coordenação do Programa de Merenda Escolar, no horário das 13:00 às 17:00, uma amostra de qualidade para
cada produto cotado, etiquetados com o nome da empresa e nº do item ou lote e nº do pregão, com protocolo prévio em duas
vias, logo após ser declarada vencedora;

Leia-se:
ANEXO 01

1. NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO
2. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
2.1 Conforme estabelece a Resolução nº 38 de 16/07/2009, que dispõe sobre a forma de execução do PNAE no seu

Art. 25º § 4º, A Entidade Executora deverá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. Portanto a empresa
vencedora, deverá apresentar na Coordenação do Programa de Merenda Escolar, no horário das 13:00 às 17:00, uma amostra
de qualidade para cada produto cotado, etiquetados com o nome da empresa e nº do item ou lote e nº do pregão, com protocolo
prévio em duas vias, após 48 horas o término do certame;

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Para informação dos interessados, e para evitar eventuais interpretações dúbias, formaliza o presente promovendo-se sua

publicidade.
Ponta Grossa, 09 de abril de 2013.

JOSIANE FREITAS GONÇALVES
PREGOEIRA

Secretaria Municipal de Administração

RETIFICAÇÃO AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 02
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 020/2013

A Prefeitura de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras, vem a público esclarecer o seguinte:
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 020/2013

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Basicos e Formulados destinados a suprir as necessidades das Escolas Municipais,
Centros de Educação Infantil, constantes no censo escolar 2012 clientela 2013 para o ano letivo de 2013.

Esclarecimento:
Esclarecemos para os devidos fins, referente ao Pregão na forma Eletrônica nº 020/2013:
Que onde se lê:

ANEXO I
1. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
·    Conforme estabelece a Resolução nº 38 de 16/07/2009, que dispõe sobre a forma de execução do PNAE no seu

Art. 25º § 4º, A Entidade Executora deverá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. Portanto as empresas
interessadas em participar do processo licitatório para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, deverão
apresentar na Coordenação do Programa de Merenda Escolar, no horário das 13:00 às 17:00, uma amostra de qualidade para
cada produto cotado, etiquetados com o nome da empresa e nº do item ou lote e nº do pregão, com protocolo prévio em duas
vias, logo após ser declarada vencedora;

Leia-se:
ANEXO I

1. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
·    Conforme estabelece a Resolução nº 38 de 16/07/2009, que dispõe sobre a forma de execução do PNAE no seu

Art. 25º § 4º, A Entidade Executora deverá prever em edital de licitação ou na chamada pública a apresentação de amostras para
avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes necessários. Portanto a empresa
vencedora, deverá apresentar na Coordenação do Programa de Merenda Escolar, no horário das 13:00 às 17:00, uma amostra
de qualidade para cada produto cotado, etiquetados com o nome da empresa e nº do item ou lote e nº do pregão, com protocolo
prévio em duas vias, após 48 horas o término do certame;

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Para informação dos interessados, e para evitar eventuais interpretações dúbias, formaliza o presente promovendo-se sua

publicidade.
Ponta Grossa, 09 de abril de 2013.

JOSIANE FREITAS GONÇALVES
PREGOEIRA

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE ESCLARECIMENTO Nº 02
PREGÃO NA FROMA ELETRÔNICA Nº 020/2013

A Prefeitura de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras, vem a público esclarecer o seguinte:
PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 020/2013

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Basicos e Formulados destinados a suprir as necessidades das Escolas Municipais,
Centros de Educação Infantil, constantes no censo escolar 2012 clientela 2013 para o ano letivo de 2013.

Esclarecimento:
Esclarecemos para os devidos fins, referente ao Pregão na forma Eletrônica nº 020/2013:

Que onde se lê:

ANEXO 10
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer:



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°987 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 201302

Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Total 
1 29 72,00 KG Feijão Branco Tipo 1 - Umidade 15% - Isento de 

grãos ardidos, partidos ou mofados com laudo de 
classificação. Fardos com pacotes de 
1kg.Validade mínima de 08 a 12 meses e deverá 
ter no ato da entrega num mínimo de 90% de sua 
validade. 

  

1 30 14.17
3,00 

KG Feijão preto tipo 1 - umidade 15% Isento de grãos 
ardidos, partidos ou mofados com laudo de 
classificação. Fardos com pacotes de 1 
kg.Validade mínima de 08 a 12 meses e deverá 
ter no ato da entrega um mínimo de 90% de sua 
validade. 

  

1 31 4.272,
00 

KG Fubá mimoso de milho amarelo 1ª linha.Fardos c/ 
pct. de 1,0 kg. Validade mínima de 12 meses e 
deverá ter no ato da entrega um mínimo de 90% 
de sua validade. 

  

1 46 6.710,
00 

KG Quirerinha de milho amarela 1ª linha. Fardos c/ 
pct.  de 1 kg. Validade mínima de 06 meses e 
deverá ter no ato da entrega 90% de sua 
validade. 

  

Leia-se:

ANEXO 10

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO

A CONTRATADA deverá fornecer:
Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Total 

1 27 712,0
0 

KG Farinha de milho amarela.Fardos com pacotes de 
1 kg.Validade mínima de 12 meses e deverá ter 
no ato da entrega um mínimo de 90% de sua 
validade. 

1,95 1.388,40 

1 29 72,00 KG Feijão Branco Tipo 1 - Umidade 15% - Isento de 
grãos ardidos, partidos ou mofados com laudo de 
classificação. Fardos com pacotes de 
1kg.Validade mínima de 08 a 12 meses e deverá 
ter no ato da entrega num mínimo de 90% de sua 
validade. 

  

1 30 14.17
3,00 

KG Feijão preto tipo 1 - umidade 15% Isento de grãos 
ardidos, partidos ou mofados com laudo de 
classificação. Fardos com pacotes de 1 
kg.Validade mínima de 08 a 12 meses e deverá 
ter no ato da entrega um mínimo de 90% de sua 
validade. 

  

1 31 4.272,
00 

KG Fubá mimoso de milho amarelo 1ª linha.Fardos c/ 
pct. de 1,0 kg. Validade mínima de 12 meses e 
deverá ter no ato da entrega um mínimo de 90% 
de sua validade. 

  

1 46 6.710,
00 

KG Quirerinha de milho amarela 1ª linha. Fardos c/ 
pct.  de 1 kg. Validade mínima de 06 meses e 
deverá ter no ato da entrega 90% de sua 
validade. 

  

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Para informação dos interessados, e para evitar eventuais interpretações dúbias, formaliza o presente promovendo-se sua

publicidade.
Ponta Grossa, 10 de abril de 2013.

JOSIANE FREITAS GONÇALVES
PREGOEIRA

Secretaria Municipal de Administração

CONTRATOS
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 097/2011

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ficam alterados os valores
constantes da cláusula terceira do instrumento originário a partir de janeiro de 2013, que passará a ser da seguinte forma:

Lote Item Qtd Descrição do objeto Vlr Unit Vlr Total 
1 1 564.000 l Fornecimento de gasolina comum  2,8940 1.632.216,00 
1 3 642.840 l Fornecimento de óleo diesel comum  2,1923 1.409.298,13 

Total R$ 3.041.514,13 (três milhões quarenta e um mil quinhentos e quatorze reais e treze centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato

é R$ 9.565.916,53 (nove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n°

0802.101220235.2.058/339030, 0902.1236100762086/339030, 0902.1236100762086/339030, 0802.1012202352058/
339030, 0704.2678201872056/339030, 09031236100762097/339030.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2010
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 10/02/13 a 10/02/2014. Convalidando a data de 10/02/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 ( doze ) meses, fica acrescido o valor contratual,

aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 5.682,96 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e seis
centavos), por trimestre totalizando o valor de R$ 22.731,84 (vinte dois mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro
centavos).

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°
0507.0403102192.023/339039. Código Reduzido 4590.

CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição do novo valor do contrato
é R$ 81.717,20 (oitenta e um mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos).

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2012
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 (sessenta) dias, 15/02/2013 a 16/04/2013.

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 316/2009
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o contratante que passará a ser a Fundação Municipal de Esportes, entidade sem

fins lucrativos com personalidade jurídica de direito público criada pelo Decreto n° 6921 de 22/02/2013, inscrita no CNPJ n°
17.456.143/0001-05, neste ato representada pelo seu Presidente SR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA NETO, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade nº 3301456-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 466.526.129-68, residente e domiciliado
na Rua Marechal Deodoro n° 832, apt° 62, Cep 84010-030, nesta cidade e comarca.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Fundação mencionada na Cláusula Primeira passa a ser detentora de todos os direitos e
obrigações contraídos pela extinta Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, conforme o contido no Decreto n° 7031 de 22/
03/2013.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 422/2012
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o contratante que passará a ser a Fundação Municipal de Esportes, entidade sem

fins lucrativos com personalidade jurídica de direito público criada pelo Decreto n° 6921 de 22/02/2013, inscrita no CNPJ n°
17.456.143/0001-05, neste ato representada pelo seu Presidente SR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA NETO, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade nº 3301456-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 466.526.129-68, residente e domiciliado
na Rua Marechal Deodoro n° 832, apt° 62, Cep 84010-030, nesta cidade e comarca.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Fundação mencionada na Cláusula Primeira passa a ser detentora de todos os direitos e
obrigações contraídos pela extinta Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, conforme o contido no Decreto n° 7031 de 22/
03/2013.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2012
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o contratante que passará a ser a Fundação Municipal de Esportes, entidade sem

fins lucrativos com personalidade jurídica de direito público criada pelo Decreto n° 6921 de 22/02/2013, inscrita no CNPJ n°
17.456.143/0001-05, neste ato representada pelo seu Presidente SR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA NETO, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade nº 3301456-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 466.526.129-68, residente e domiciliado
na Rua Marechal Deodoro n° 832, apt° 62, Cep 84010-030, nesta cidade e comarca.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Fundação mencionada na Cláusula Primeira passa a ser detentora de todos os direitos e
obrigações contraídos pela extinta Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, conforme o contido no Decreto n° 7031 de 22/
03/2013.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2012
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 90 (noventa) dias, de 10/02/2013 a 11/05/2013. E o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 17/
03/2013 a 15/06/2013.

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 154/2012
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O plano de aplicação será alterado conforme segue:
Plano de aplicação referente a readequação de valores.

       

DESDOBRAMENTO VALOR 
Vencimentos e Salários R$ 71.680,00 
13º Salários R$ 2.900,00 
Férias - Abono Constitucional R$ 2.000,00 
Contribuições Previdenciárias - INSS R$ 32.100,00 
FGTS R$ 7.350,00 
PIS/PASEP R$ 930,00 
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 300,00 
Serviços de Energia Elétrica R$ 1.400,00 
Serviços de Telecomunicações R$ 1.400,00 
Serviços de Água e Esgoto R$ 1.400,00 
Vigilância Ostensiva/Monitorada R$ 1.100,00 
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos R$ 4.000,00 
Despesas de Teleprocessamento R$ 490,00 
Seguros em Geral R$ 2.000,00 
Material de Expediente R$ 2.000,00 
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 1.150,00 
Material de Processamento de Dados R$ 900,00 
Gêneros de Alimentação R$ 2.000,00 
Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização R$ 1.900,00 
Uniformes, Tecidos e Aviamentos R$ 500,00 
Mobiliário em Geral R$ 7.000,00 
Aparelhos e Utensílios Domésticos R$ 1.900,00 
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto R$ 300,00 
Equipamentos de Processamento de Dados R$ 4.900,00 
Material para Manutenção de Bens Imóveis R$ 1.270,00 
Material para Manutenção de Veículos R$ 790,00 
  
Total Geral R$ 153.660,00 

CONTRATO Nº 073/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: C.SOLAK & F.C. FABIANI S/S LTDA
OBJETO: a  prestação de serviços médicos especializados por profissionais socorristas com curso de ATLS ou ACLS, a serem

prestados junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, de forma complementar, para suprir as lacunas existentes nas
escalas dos serviços, conforme solicitação da Direção do SAMU

VALOR: O preço total para o presente ajuste é de R$ 85.734,72 (oitenta e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e
setenta e dois centavos)

PRAZO: 90 ( noventa ) dias, convalidando a data de 03/01/2013.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de Licitação nº35/2013.

QUARTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 331/2011
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a cláusula décima quinta do instrumento originá-rio, que passará ter a seguinte redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Luiz Hiar...”

SÉTIMA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 726/2010
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula terceira do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 07031545200881019/

449051, Código Reduzido 4637- fonte 603, e Código Reduzido 4724 – recursos livres.”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 38/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
OBJETO: VALOR:

  

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 

30 
UND Microcomputador Avançado Tipo 1 - Xeon Quad-Core / 8 

GB / 2 X 1 TB / Vídeo Off Dual / 3 anos, conforme 
especificação anexa ao edital  

6.270,74 

3 100 UND Microcomputador Intermediário  Tipo 1 -  i5 / 4 GB / 320 
GB / 3 anos, conforme especificação anexa ao edital  

2.158,81 

5 400 UND Microcomputador Básico Tipo 1 - Dual Core / 4 GB / 500 
GB / 1 ano, conforme especificação anexa ao edital  

1.645,00 

7 
100 

UND Monitor de Vídeo Tipo 1 - LED 23 Polegadas Profissional / 
Reg. Altura Inclinação Rotação / 3 anos, conforme 
especificação anexa ao edital  

899,00 

8 
500 

UND Monitor de Vídeo Tipo 2 - LED 20 Polegadas Profissional / 
Reg. Altura Inclinação Rotação / 3 anos, conforme 
especificação anexa ao edital  

700,00 

10 40 UND Ultrabook 13" / i7 / 4 GB / 256 GB SSD / Wi-Fi / 2 anos, 
conforme especificação anexa ao edital  

6.670,00 

11 
60 

UND Notebook Avançado 15" / i7 / 6 GB / 500 GB / DVD / Vídeo 
1 GB / Wi-Fi / 2 anos, conforme especificação anexa ao 
edital  

3.370,00 

12 
80 

UND Notebook Intermediário 14" / i5 / 4 GB / 750 GB / DVD / 
Wi-Fi / 1 ano, conforme especificação anexa ao edital  

3.000,00 

13 
100 

UND Notebook Básico 14" / i3 / 4 GB / 320 GB / DVD / Wi-Fi / 1 
ano, conforme especificação anexa ao edital  

2.610,00 

22 
20 

UND Projetor Multimídia 3 anos, conforme especificação anexa 
ao edital  1.976,78 

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pregão Presencial nº414/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
OBJETO: VALOR:

  

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 2.340,00 CX Papel sulfite A 4 branco, alcalino, gramatura 75/m2 , cx 

com 5000 folhas / COPIMAX 
96,50 

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pregão Eletrônico nº 02/2013

EDITAIS E ATOS RH
COMUNICADO

REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
SERVENTE ESCOLAR

TRABALHADOR BRAÇAL

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D I V U L G A

O caderno de provas com as questões aplicadas no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos  Humanos, em 09 de abril de 2013.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de RH
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CADERNO DE PROVA 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO__________________ 

 
PROVA 

 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Gerais 

 
 
INSTRUÇÕES 
- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um 
novo caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
-Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você receberá. 
 
VOCÊ DEVE: 
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,) da resposta que você escolheu. 
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: 
 

- Marcar as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
- Marcar apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
- Responder a todas as questões e preencher a folha de respostas em 4 horas. 
- Devolver este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas. 
- Permanecer em sala no mínimo duas horas após o início da prova. 
 

NÃO É PERMITIDO: 

- uso do celular: deverá ser retirada a bateria em frente ao aplicador, caso seja verificado o uso o candidato terá sua 
prova anulada. 
- o uso de bolsa, estojos, óculos etc 
- nenhuma outra forma de identificação do candidato além do número de inscrição. 
- qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
- a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova direitos reservados. 
 
OBS: os três últimos candidatos a entregar a prova deverão permanecer na sala para lacrar e assinar os envelopes de 
provas e de fichas de respostas junto aos aplicadores
 

A B C D 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 03 

PAI NÃO ENTENDE NADA 

- Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um no ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 
anos, este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um 
biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada 
(Veríssimo, Luís Fernando in Comédia da Vida 

Privada) 

 
01 - No texto acima, verifica-se: 
(A) uma conversa entre três pessoas. 
(B) um diálogo entre filha e mãe. 
(C) uma conversa entre pai e filha. 
(D) uma conversa entre irmãos. 
 
02 - também  - A 
palavra destacada indica: 
(A) Que aquele pai era o único que não gostava de 
biquíni. 
(B) Que aquele pai era grosseiro. 
(C) Que os pais têm dificuldade em compreender o 
que os filhos pensam. 
(D) Que o pai nunca deixava nada. 
 
03 - Assinale a parte do texto que NÃO faz parte da 
conversa entre os personagens. 
(A) __ É, pai. 
(B) __ Não serve pai. 
(C) Aquele pai, também, não entende nada. 
(D) Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. 
 
04 - Valmir estava lendo um livro e encontrou uma 
palavra que não conhecia. Onde ele deveria procurar 
o significado? 
(A) Atlas 
(B) Dicionário 
(C) Enciclopédia 
(D) Lista telefônica 
 
 
 
 

05- Qual é o antônimo de feliz? 
(A) assustado 
(B) alegre 
(C) triste 
(D) felicidade 
 
O texto a seguir é base para as questões 06 à 08: 
 

A raposa e as uvas 
 Uma raposa passou por baixo de uma parreira 
carregada de uvas. Ficou logo com muita vontade de 
apanhar as uvas para comer. 
 Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, 
mas não conseguiu. 
 Depois de muito tentar foi-se embora, 
dizendo: 
 __ Eu nem estou ligando para as uvas. Elas 
estão verdes mesmo... 

Ruth Rocha. Fábulas de Esopo, São Paulo, FTD, 1992. 
 
06  Depois de muito tentar foi-se embora, 

 
Na frase acima, a parte grifada refere-se: 
(A) as uvas 
(B) a parreira 
(C) Ruth Rocha 
(D) a raposa 
 
07 - Quem é a autora do texto: 
(A) A raposa 
(B) São Paulo 
(C) Ruth Rocha 
(D) FTD 
 
08 - A raposa desistiu das uvas porque: 
(A) Realmente achou que as uvas estavam verdes. 
(B) Não conseguiu alcançá-las. 
(C) Já estava entardecendo. 
(D) Estava com preguiça. 
 
09 -

ular acima NÃO significa: 
(A) insistência 
(B) persistência 
(C) preguiça 
(D) perseverança 
 
10 - Indique abaixo o substantivo masculino: 
(A) alface 
(B) guaraná 
(C) cal 
(D) omelete 

11 - Marque a alternativa na qual as palavras estão 
grafadas corretamente. 
(A) cachoeira  passeio  cidadão 
(B) compromisso  ansia  impreção 
(C) cosinha  cebola  tigela 
(D) bacia  assadeira  vasoura 
 
12 - Em quais  alternativas abaixo, as letras J e G 
estão corretamente  empregadas. 
(A) jibóia,  ajiota, ferrugem 
(B) vajem, engessar, pajé   
(C) traje, agente, vagem 
(D) ageitar, vertigem, agenda 
 
13 - Qual é a abreviatura correta para Senhora? 
(A) S. 
(B) Sr. 
(C) Srª. 
(D) Sª. 
 
O texto a seguir é referência para as questões 14 e 15: 

O bicho 
Vi ontem um bicho  

Na imundície do pátio,  
Catando comida entre os detritos.   

 
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  

Engolia com voracidade.   
 

O bicho não era um cão,  
Não era um gato,  
Não era um rato.   

 
O bicho, meu Deus, era um homem.  

    (Manuel Bandeira) 
 
14 - O poema convida o leitor a refletir sobre: 
(A) Os hábitos alimentares dos animais. 
(B) A situação degradante a que a miséria pode 
conduzir o ser humano. 
(C) A importância de trabalhar hábitos de higiene na 
escola. 
(D) A necessidade de conscientização da população 
para preservar o meio ambiente. 
 
15 - A segunda estrofe do poema sugere que o 

 
(A) sentia nojo dos detritos. 
(B) enxergava com dificuldade. 
(C) estava faminto. 
(D) estava cansa 

 

MATEMÁTICA  

16 - Em um cofre, havia 85 moedas de R$ 0,05, 
quarenta e oito moedas de R$ 0,10, dezessete de R$ 
0,25, treze de R$ 0,50 e 11 de R$ 1,00. Qual a quantia 
total que havia nesse cofre? 
 
(A)R$ 31,80 
(B)R$ 30,80 
(C)R$ 30,81 
(D)R$ 31,81 

 
17 - Em um supermercado, o quilo do arroz custa R$ 
1,85, do feijão R$ 4,15 e da farinha R$ 2,35. Uma 
pessoa comprou 5Kg de arroz, 2Kg de feijão e 1Kg de 
farinha, pagando a conta com uma cédula de R$ 
50,00. Quanto ela recebeu de troco? 
 
(A) R$ 30,10 
(B) R$ 31,00 
(C)R$ 31,10 
(D)R$ 30,00 
 
18 - Para produzir merenda escolar para 3.520 alunos 
são necessários 528 Kg de carne de frango. No mês 
de dezembro, a quantidade de alunos reduzirá para 
1.000 alunos. Quantos quilos de carne de frango 
serão necessários para produzir a mesma merenda 
escolar no mês de dezembro? 

(A)180Kg 
(B)170Kg 
(C)160Kg 
(D) 150Kg 
 
19 - Numa escola havia um estoque de 10.000 potes 
de iogurte. A tabela mostra o movimento de entrada 
e saída de iogurte na semana seguinte à contagem 
desse estoque. Quantos potes de iogurte terá o 
estoque no fim dessa semana?  

 

NÚMERO DE POTES DE IOGURTE 

Dia da 
semana 

Entrada Saída 

Segunda-feira ----------- 827 

Terça-feira ----------- 3.400 

Quarta-feira 986 5.863 

Quinta-feira ---------- 1.433 

Sexta-feira 3.591 2.874 

 

 
(A)180 potes de iogurte 
(B)181 potes de iogurte 
(C)182 potes de iogurte 
(D)183 potes de iogurte 

 
20 - Quantas caixas, com capacidade para 24 garrafas, 

são necessárias para guardar 3.408 garrafas? 

(A)124 caixas 
(B)142 caixas 
(C)134 caixas 
(D)154 caixas 

 
21 - Sandra comprou um aparelho de som por R$ 

955,00. Deu R$ 145,00 de entrada e o restante 
pagará em 6 prestações mensais iguais. Qual será o 
valor de cada prestação? 

(A)R$ 153,00 
(B)R$ 145,00 
(C)R$ 135,00 
(D)R$ 125,00 

 

22- A merendeira da escola perguntou aos alunos do 
3o ano do 1o ciclo qual era sua fruta preferida. Todos 
os alunos responderam indicando uma fruta apenas. 
O resultado dessa consulta poder ser visto no gráfico 
a seguir. 

 

 
 
Observando o gráfico, podemos afirmar que:  
 
I) Dez alunos preferem banana. 
II) Oito alunos preferem laranja. 
III)A metade da turma prefere maçã. 
IV) Nessa classe há um total de 34 alunos. 

 

(A) I e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmação III está incorreta. 
(C) Todas as afirmações estão corretas. 
(D) Nenhuma das afirmações estão corretas. 

 
22 - Uma prova de matemática contém 30 

questões. Um aluno acertou 7/10 das questões. 
Quantas questões esse aluno errou? 

(A) 12 
(B) 31 
(C) 28 
(D) 21 

 
23 - Aqui está a receita do bolo de Joelma. 

Bolo de Chocolate 

½ colher (sopa) de margarina 
¼ quilo de açúcar 
2 ovos 
½ quilo de farinha  
1  ½ copo médio de leite 
3 ½ colheres (sopa) de chocolate 
1 colher (sobremesa) de fermento em pó 

 
Que quantidade de farinha, e de açúcar, 
respectivamente, será necessária para fazer três 
bolos de chocolate com a receita de Joelma? 
(A) 1 ½Kg e ¾Kg 
(B) 3/4Kg e 1Kg 
(C) 6Kg e 4Kg 
(D) 4Kg e 6Kg 

 
24 - Marina, ao comprar uma blusa de R$17,00, 

enganou-se e deu ao vendedor uma nota de 
R$10,00 e outra de R$50,00. O vendedor, 
distraído, deu o troco como se Marina lhe 
tivesse dado duas notas de R$10,00. Qual foi o 
prejuízo de marina? 

(A) R$13,00 
(B) R$37,00 
(C) R$40,00 
(D) R$50,00 

 
25 - No início do ano, uma geladeira custava 

R$980,00. Este mês, a mesma geladeira teve 
um aumento de 15%. Quanto passou a custar 
essa geladeira? 

(A) R$1.127,00 
(B) R$1.125,00 
(C) R$1.078,00 
(D) R$1.107,00  
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futebol

vôlei

basquete

xadrez

20 ‐  Num  curso  de  culinária,  a  distribuição  das 
idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo 
gráfico seguinte. 

 
      Com  base  nos  dados  do  gráfico,  pode‐se  afirmar 
que: 

(A)  O número de mulheres  com, no máximo, 
16  anos  é  maior  que  o  número  de  homens 
nesse mesmo intervalo de idades. 
(B)  O número total de alunos é 19. 
(C)  O número de homens  é  igual  ao número 
de mulheres. 
(D)  O  número  de  homens  com  idade  maior 
que 15 anos é maior que o número de mulheres 
nesse mesmo intervalo de idades. 
 

21 ‐  Em  uma  escola  com  800  alunos,  realizou‐se 
uma  pesquisa  sobre  o  esporte  preferido  dos 
estudantes.  Os  resultados  estão  representados 
na figura abaixo:   

 
 

Observando a figura, é correto dizer que: 
(A)  O futebol foi escolhido por 400 alunos. 
(B)  O basquete foi escolhido por 210 alunos. 
(C)  O vôlei foi escolhido por 120 alunos. 
(D)  O xadrez foi escolhido por 90 alunos. 

 
‐ É no Carnaval que os catadores de lata lucram. Em 
cinco dias de festa, eles arrecadam cerca de 50% da 
média de latas coletadas por mês. Segundo a 
prefeitura da cidade do Rio de 

22 Janeiro, 80 catadores cooperativados fizeram a coleta 
seletiva no sambódromo e no Terreirão do Samba nos 
cinco  dias  de  festividades  carnavalescas,  coletando 
cerca  de  400.000  latinhas  de  alumínio. As  empresas 
de reciclagem, este ano, pagaram, em média, R$ 2,50, 
por quilograma de lata de alumínio.                    
(Adaptado  de  http://www.folha.uol.com.br/folha/cotidiano  e 
http://www.reciclaveis.com.br/noticias ) 
Se  a  massa  de  cada  lata  de  alumínio  é  de  14,5 
gramas,  pode‐se  afirmar  que  cada  catador  recebeu 
aproximadamente: 
(A)  R$ 18,12 
(B)  R$ 86,20 
(C)  R$ 181,25 
(D)  R$ 862,07 

 
23 ‐  Joana  e  três  amigas  moram  juntas  em  um 
apartamento  e  dividem  igualmente  as  despesas 
mensais.  Veja  as  despesas  que  elas  tiveram  em 
janeiro: 

 
Quantos  reais  aproximadamente,  cada  uma 
teve de pagar por essas despesas? 

(A) R$344,19 
(B) R$354,36 
(C) R$300,00 
(D) R$350,00 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

   
  31‐  O  Papa  Bento  XVI  que  renunciou  ao  cargo  de  Papa 
assumiu essa função após a morte de : 

(A)  Pio XII 
(B) São Pedro 
(C)  João XXIII 
(D) João Paulo II 
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32 - O atual governador do estado do Paraná é 

(A) Luís Inácio Lula da Silva 

(B) Joaquim Barbosa 

(C) Aliel Machado 

(D) Beto Richa 

33 - Ponto turístico paranaense que recentemente 

recebeu o título de uma das Sete Maravilhas da 

Natureza: 

(A) Parque Estadual de Vila Velha 

(B)  Represa do Alagados 

(C) Cataratas do Iguaçu 

(D) Rio São Jorge 

34 - Ponta Grossa, a Princesa dos Campos, está 

localizada; 

(A)  1º Planalto 

(B) 2º Planalto 

(C) 3º Planalto 

(D)  1º e 2º Planalto 

35  Ponta Grossa faz limite com  alguns municípios. 

Identifique a alternativa que contém apenas os 

limites de Ponta Grossa:  

(A) Castro, Carambeí, Palmeira 

(B)  Curitiba, Castro, Campo Largo 

(C) São João do Triunfo, Tibagi, Curitiba 

(D) Piraí do Sul, Castro, Carambeí  

 

36 - Os primeiros grupos humanos que ocuparam a 

região dos Campos Gerais foram: 

(A) fazendeiros paulistas 
(B) índios tupi-guarani  
(C) tropeiros 
(D) escravos 

 

37 - O Caminho do Viamão, muito utilizado nos 

séculos XVIII e XIX era: 

(A) a ligação entre Ponta Grossa e Curitiba feito 
através da estrada de ferro. 
(B) a ligação entre Ponta Grossa e Castro feito através 
de estrada de ferro. 

(C) a ligação entre o extremo sul do país com São 
Paulo, por onde transitavam tropas de bovinos e 
muares. 
(D) a ligação rodoviária entre Ponta Grossa e Curitiba.  
 

38 -  O casal de pombos presentes na bandeira de 
Ponta Grossa faz referência a uma lenda que explica: 

(A) a localização do Cemitério Municipal. 
(B) o local onde foi construída a primeira Cadeia 
Pública. 
(C) a escolha do local  onde seria construída a  igreja 
matriz, que tornou-se a Catedral de  
(D) o local que foi escolhido para a construção da 
estação ferroviária. 
 

39 - Edificação religiosa, de grande valor histórico, 
construída no século XVIII , que assinala a presença 
jesuítica nos Campos Gerais e que atendia aos 
tropeiros e aos fazendeiros moradores das fazendas 
vizinhas. Hoje faz parte do Patrimônio Cultural do 
Paraná:  

(A) Casa de Telha 
 

(C) Capela Santa Bárbara 
(D) Cemitério São José 
 

40 - Quanto a origem do nome de Ponta Grossa é 

correto afirmar que: 

(A) o nome é de origem tupi-guarani e já era usado 

pelos indígenas mesmo antes dos primeiros 

fazendeiros aqui chegarem. 

(B) é de origem geográfica e faz referência a uma 

colina coberta por um capão de mato, a qual os 

tropeiros ao se aproximarem de seus arredores 

referiam-  

(C) deveu-se a grande quantidade de pontas de 

lanças indígenas encontradas na região. 

(D) surgiu por Ordem do Império quando da elevação 

a categoria de Freguesia. 

 

 

 

D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

RESOLUÇÃO Nº 09/13
Assunto: Convocação da IX Conferência Municipal de Assistência Social
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09, considerando:
- o art. 8º, inciso XIII da Lei Municipal nº 9.302/07:
“convocar, ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria de seus membros, a Conferência

Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social no Município e propor diretrizes
para o aperfeiçoamento do sistema”.

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 01 de Agosto de 2013, tendo como

tema central:
“A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS”
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão por dotação orçamentária da Secretaria Municipal

de Assistência Social 12.0108.122.0010.2.237.000 - manutenção das atividades do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência
Social 120508.244.0047.2.268.000 – Índice de Gestão Descentralizada – SUAS.

Sala de sessões, 26 de março de 2013.
Luiz Cezar da Silva
Presidente do CMAS

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012

Contratante: AFEPON - Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa.
Contratada: M. OLIVEIRA & J. BITTENCOURT LTDA, CNPJ sob nº 81.729.725/0001-17.
Objeto: Prorroga o prazo de contratação por 04 (quatro) meses, a contar de 01/04/2013, e reajusta o valor do litro de diesel

comum no valor de R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos).
Vigência:  01.04.2013 a 31.07.2013.
Dotação Orçamentária: 30.01.04.122.0010.4.021.33.90.30.01.02.00.

30.02.15.452.0088.4.022.33.90.30.01.02.00.
30.02.15.452.0088.4.022.33.90.30.01.03.00.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Ponta Grossa, 01 de abril de 2013.

REINALDO SANTOS
Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

Convidam-se os senhores acionistas da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS a se reunirem em assembléia
geral extraordinária, a realizar-se na sede social, na cidade de Ponta Grossa, à Avenida Visconde de Taunay, nº 794, no dia 23
de abril de 2013, às 17h00min, em primeira chamada e às 17h30min em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia, a qual se ratifica a seguir:

a) Apresentação e posse dos membros do Conselho de Administração;
b) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
c) Apresentação e ratificação da Diretoria Executiva;
d) Entesouramento de ações;
e) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Comunicamos aos senhores acionistas, que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, das Sociedades
Anônimas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, acham-se à disposição na sede administrativa da
Companhia.

Ponta Grossa, 22 de março de 2013.

       JOÃO NEY MARÇAL JUNIOR SERGIO LUIZ BELOTTO JR
Presidente do Conselho de Administração Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
PORTARIA nº 86, de 08 de abril de 2013

Dispõe sobre o horário de expediente nas obras da CPS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, no uso de suas atribuições e
competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Estipular o horário de expediente nas obras da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS que vigorará a partir
desta data e será o seguinte:

a) – para os funcionários que desempenham suas funções exclusivamente nas obras da Companhia: das 8h00min às
12h00min e das 13h00min às 17h48min, de segunda-feira à sexta-feira.

Dê-se ciência e cumpra-se

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
SERGIO LUIZ BELOTTO JR – Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS
PORTARIA nº 87, de 01 de março de 2013

Dispõe sobre a proibição do acréscimo de horas extras da CPS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, no uso de suas atribuições e
competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 de dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Proibir o acréscimo de horas extras aos funcionários da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS que vigorará
a partir desta data.

Dê-se ciência e cumpra-se

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
SERGIO LUIZ BELOTTO JR – Diretor Presidente
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