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PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2013

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 380/2013
Data: 06/12/13
Horário: 08::00 horas
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios BASICOS destinados a suprir as ne-
cessidades das escolas municipais e escolas com período integral da secretaria 
municipal de educação do município de ponta grossa.
Valor máximo: R$ 233.729,83 (duzentos e trinta e três mil setecentos e vinte e nove 
reais e oitenta e três centavos). 
Dotação Orçamentária:  0902 12 361 205 2 89 339032050000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 367/2013
Data: 05/12/13
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em de-
senvolvimento, instalação, treinamentos, locação e manutenção de software para 
informatização dos serviços e da gestão da Secretaria Municipal de saúde
Valor máximo: R$ 910.166,67 (novecentos e dez mil cento e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos). 
Dotação Orçamentária: 0802 10 305 62 2 260 339039080000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 14 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 382/2013
Data: 06/12/13
Horário: 08:00 horas
Objeto: para aquisição de gêneros alimentícios BASICOS destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil os quais oferecem 
quatro refeições diária/aluno, escolas municipais que oferecem educação infantil. 
do municipio de ponta grossa
Valor máximo: R$ 123.939,70 (cento e vinte e três mil novecentos e trinta e nove reais 
e setenta centavos). 
Dotação Orçamentária: 0901 12 365 205 2 85 339032050000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 390/2013
Data: 05/12/13
Horário: 10:00 horas

Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Ma-
nutenção de Maquinário utilizado pela Unidade de Produção de Alimentos - UPA, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Valor máximo: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 
Dotação Orçamentária: 

1210 8 244 47 2 201 339039170000
1210 8 244 47 2 201 339030250000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico. nº 370/2013
Data: 04/12/13
Proposta: 7:00 horas                                      Disputa: 09:30 horas
Objeto:  Registro de preços para eventual Aquisição de Placas e Cones de sinali-
zação para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
Valor máximo: R$ 144.876,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e 
seis reais). 
Dotação Orçamentária: 

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexo, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 14 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 102/2013
Objeto e fi nalidade: Contratação da Clínica Polido & Ricci - Serviços Fonoaudió-
logos Ltda para realização de serviços relacionados à atenção à Saúde Auditiva, 
com a realização de consultas de otorrinolaringologia e exames de audiometria e 
imitanciometria., conforme o disposto do protocolado 1300176/2013.

Contratado: POLIDO & RICCI SERVIÇOS FONOAUDIÓLOGOS LTDA

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do Item

12 SVÇ
Contratação de Clínica para fornecimento de serviços relacionados à atenção à 
Saúde Auditiva, com a realização de consultas de otorrinolaringologia e exames 
de audiometria e imitanciometria.

Valor: R$ 27.236,16 ( vinte e sete mil duzentos e trinta e seis reais e dezesseis 
centavos ) 

Prazo: 12 meses

Cód. 
Reduzido

Dot. 
Orçamentário Secretaria Produto

4255 339039509900 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDI-
CO-HOSP, ODON

Fundamento: Conforme caput do artigo 25 da Lei 8666/1993.
22/11/13 - Erildo Vicente Muller - Secretário Municipal de Saúde
_____________________________________________________________________

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 205/2013
Objeto e fi nalidade: Locação do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, nº 
400, lote 11, Centro, destinado ao uso e funcionamento do CAPS - Centro de 
Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o disposto do 
protocolado 1790380/2013.

Contratado: DANIELLE NADAL
DANUZA NADAL

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do Item

12,00 SVÇ Locação de imóvel

Valor: R$ 56.272,92 ( cinquenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa 
e dois centavos ) 

Prazo: 12 meses

Cód. 
Reduzido

Dot. 
Orçamentário Secretaria Produto

1865 339036150000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fundamento: Art. 24 da lei 8.666/93
22/11/13 - Erildo Vicente Muller – Secretário  Municipal de Saúde
_____________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico. nº 385/2013
Data: 05/12/13
Proposta: 10:01 horas                                      Disputa: 13:30 horas
OBJETO: Aquisição de CONJUNTO ESCOLAR – BENS PERMANENTES, que serão 
utilizados pelas Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação.
Valor máximo: R$ 1.062.750,00 (um milhão sessenta e dois mil setecentos e cinquenta 
reais).
Dotação Orçamentária: 09021236100762086
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexo, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br
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JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 20 de novembro de 2013.
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO N° 312/2013
OBJETO: Aquisição de lavatórios cirúrgicos para uso da Secretaria Municipal de 
Saúde.
LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº320/2013
OBJETO: A presente licitação tem como objeto Aquisição de Paleteiras elétricas 
para uso nos depósitos do Mercado da Família. 
PREGOEIRO: IGOR VINICIUS PINTO
CBMG Distribuidora LTDA
LOTE 01: R$   8490,00
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO n º 327/2013
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviço Especializado na 
ministração de curso de capacitação em Informática, para atender as necessi-
dades do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SMAS. 
Vencedor: CEQPRO Centro de Ensino e Qualidade Profi ssional  
LOTE 01 – Valor Global R$ 23.000,00
LOTE 02 – Valor Global R$ 11.000,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood 
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_____________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL n º 349/2013
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de Limpeza na área 
do Centro de Eventos de Ponta Grossa na 24ª MÜNCHEN FEST, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP. 
Vencedor: D6 Serviços e Obras  Ltda
LOTE 01 – Valor Global R$ 74.000,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood 
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_____________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 035/2013

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 

torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a 
empresa CONSTRUTORA DALAZ EIRELI-ME, estabelecida na Rua João Denck, nº 
345, Centro, CEP 84.450-000 - Ipiranga - PR - Fone 42-3242-1335. Valor da proposta 
R$126.541,01 (cento e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e um centavo).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 036/2013
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se 
público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa 
ROMA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA., estabelecida na Rua Av. Senador Flávio 
Carvalho Guimarães, s/nº, PRC 373-KM 169, Oeste, Boa Vista, CEP 84070-460 – Ponta 
Grossa - PR. Valor da proposta R$38.080,80 (trinta e oito mil oitenta reais e oitenta 
centavos).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 037/2013
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se 
público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa 
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Senador Albuquerque 
Maranhão, nº 219, Jd. Giana – CEP: 84020-440, Ponta Grossa - PR - Fone 42-3235-
1818. Valor da proposta: R$34.570,89 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta reais e 
oitenta e nove centavos).

João Ney Marçal Júnior
Presidente da Comissão

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 533/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço referente a limpeza de caixas d’água e cisternas da 
Unidade de Produção de Alimentos - UPA da Secretaria Municipal de Assistência Social
VALOR: R$ 3.475,00 (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais)
PRAZO: 12 ( doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão n° 270/2013
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 524/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MOINHO CIDADE BELLA LTDA
OBJETO: aquisição de 1.100 sacas de farinha pré mistura para pão Francês 
VALOR: R$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem reais) 
PRAZO: 90 ( noventa ) dias 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: dispensa de licitação, nº 181/2013
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARIO SCHARAN JÚNIOR IMBITUVA EPP

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 1.122,00 M² Grades em ferro quadrado de 3/8’’, tipo tijolinho, com chumbadores 
e pintura com fundo anticorrosivo, medidas diversas. 119,0000

2 443,00 Peça

Corrimão metálico altura 1,10 m, com estrutura em tubo preto 
30x30mm. Na chapa 16, guarda copo com 2 tubos, sendo a bar-
ra de reforço inferior em tubo preto 1/14’’ na chapa 16 e a barra 
superior de apoio em tubo oval tipo biombo 1.1/2’’ na chapa 16, 
podendo ser instalado com chumbadores ou parafusos e pintura 
com fundo anticorrosivo.

154,0000



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.147 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 20132

3 319,00 Peça

Corrimão metálico altura 1,10m, com estrutura em tubo preto 
30x30mm. Na chapa 16, guarda copo com 3 tubos, sendo a barra 
de reforço inferior e a intermediária em tubo preto 1/14’’ na chapa 
16 e a barra superior de apoio em tubo oval tipo biombo 1.1/2’’ na 
chapa 16, podendo ser instalado com chumbadores ou com para-
fusos e pintura com fundo anticorrosivo.

149,0000

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 206/2013
_____________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS 
JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 235/2013

REGISTRO DE PREÇOS
Ata: 222
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:  de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor Telefone
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2292111

E-mail   
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

4 4,00 Und

Biombo de proteção plumbífera. Características técnicas mínimas exi-
gidas: reto de 1mm espessura, construido com estrutura de alumínio e 
acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13,0 
cm montado sobre rodízios. Dimensões: altura - 180cm; largura - 80 
cm. NORMATIZAÇÃO: Certifi cado pelo IPEM/INMETRO/ABNT.Marca: 
Konex

2.490,0000

11 86,00 Und

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL. Fabricado em aço carbono, pintu-
ra epóxi, com assento e encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, 
aro impulsor bilateral, apoio para braços removível e apoio para pés 
em pedal retrátil, rodas dianteiras aro 06” com pneus maciços e ro-
das traseiras aro 24” em alumínio com pneus maciços (ou infl áveis). 
Dimensões aproximadas: Largura do assento:40 cm; Profundidade do 
assento: 41 cm; Altura Encosto: 36 cm; Altura do assento ao Chão: 
52 cm; comprimento Total da cadeira: 100 cm; Largura Total Aberta: 
64 cm; Largura Total fechada: 30 cm; Altura do Chão à Manopla: 90 
cm; Capacidade  máxima de Peso: 85 Kg; Altura do Chão ao apoio de 
Braço.Demais especifi cações em edital. Marca: Ortometal

280,0000

Ata: 223
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:  de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor

8031 CIRUPAR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS 
LTDA

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 75,00 und

Armário de vidro modelo vitrine uma porta confeccionado em aço inoxidá-
vel perfi lado em L. Teto e fundo em chapa de aço inoxidável 0,75 mm de 
expessura. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferrugino-
so, acabamento em pintura eletrostática a pó. Laterais e porta em vidro 3 
mm. Três prateleiras internas em vidro cristal 4 mm. Porta com fechadura 
cilindrica e chaves. Dimensões aproximadas: largura 0,50m x profundidade 
0,40 x altura 1,35. Marca:Metalic Medical

412,5000

5 37,00 und

BIOMBO DUPLO. Confeccionado em estrutura tubular . Pintura esmalta-
da na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura 
eletrostática a pó. Parte central com quatro pés fi xos, ponteira de borracha 
e uma asa lateral. Faces com lona em PVC dupla face . na cor branca. 
Dimensão aproximada: aberto 1,80 x 1,20m e fechado 1,80 x 0,60 m. Mar-
ca: Metalic Medical

125,0000

10 15,00 und

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESOS. capacidade até 160 K. 
Fabricada em estrutura 100% aço carbono, dobrável, com encosto almo-
fadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor 
bilateral, dobrável em X duplo, apoio para os braços escamoteáveis em 
poliuretano, apoio para os pés com regulagem de altura,rodas traseiras aro 
24”, com eixo reforçado em alumíniocom pneus infl áveis e dianteiras aro 
06” com pneus maciços. Protetor de raio e prottetor lateral de roupa. Cor 
preta. Dimensões aproximadas: larg do assento: 50 cm; prof do assento: 
40cm; alt encosto: 40cm; alt do assento ao chão: 50cm; compr total da 
cadeira: 97cm;  demais especifi cações em edital. Marca:Ortometal

961,2500

Ata: 224
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

 Cod Nome do Fornecedor Telefone
8074 Narka Distribuidora de Medicamentos Ltda 4236223231

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

22 20,00 Und

COLCHÃO HOSPITALAR DE BERÇO. Confeccionado em  espuma 100% 
poliuretano densidade 28 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. Re-
vestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros tipo 
ilhós. Dimensões aproximadas: 1,20 m x 0,55m x 0,10 m . Cor azul. Mar-
ca:Força Médica

64,0000

23 50,00 Und

COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO . Confeccionado em  espuma 100% 
poliuretano densidade 28 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. Re-
vestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros tipo ilhós. 
Dimensões aproximadas: 1,88 m x 0,88 m x 0,10 m . Cor azul. Marca:Bio MN

155,0000

25 11,00 Und

COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR COM COMPRESSOR AUTO 
INFLÁVEL. Confeccionado em vinil resistente, fl exível e impermeável,  ca-
pacidade  até 120 quilos. Deve possuir no mínimo 130 células uniformes e 
alternar a pressão através de ciclos de 5 minutos de infl agem e desinfl agem. 
Deve acompanhar controle do compressor, kit de reparo com vinil e cola. 
Dimensão aproximada: 1,86 m comprimento X 0,86 m largura X 6 cm altura 
infl ado. Alimentação 110-230 Volts. NORMATIZAÇÃO: manual de instruções 
em português e certifi cado de garantia de 1 ano. Marca:Salvape

900,0000

39 30,00 Und

MOCHO FIXO. Confeccionado com assento estofado em espuma revestida 
de curvim de 32 cm de diâmetro, altura regulável com sistema de rosca 
giratória. Estrutura em tubo redondo em aço inox, pés com ponteiras plásti-
cas.Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, aca-
bamento em pintura eletrostática a pó; altura máxima 0,60 m. Marca:Helter

75,0000

42 5,00 und

PASSA CHASSI 2 PORTAS . Confeccionado em chapa de aço tratado e 
pintado na cor cinza martelado, para ser embutido na parede entre a câmara 
escura e a sala de raio-x, permite a abertura de apenas uma das portas 
de cada vez. Com forração interna, permite a passagem de chassi de até 
35x43cm. Dimensões: altura 60cm; largura 30cm; comprimento 45cm.Mar-
ca: Delgrandi

968,0000

Ata: 225
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8258 V. S. COSTA & CIA LTDA EPP 43 3252-7897

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

26 55,00 und

COLCHONETE.  Confeccionado em  espuma 100% poliuretano densidade 28 
. Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. Revestido couvim lavável e  im-
permeável; Zíper na lateral e respiros tipo ilhós.Dimensão aproximada: 1,80 
m x 0,55 m x 0,04 m. Cor azul ou preto. Marca:Ortobon

58,0000

Ata: 226
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor
10068 HOSPIMETAL IND.MET.EQUIP.HOSPITALARES LTDA.

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

20 15,00 und

CARRO MACA HIDRÁULICO HOSPITALAR. Confeccionado com gra-
des laterais em aço e  leito em chapa de aço inox 1,5 mm, cabeceira 
para apoio dorsal regulável,comando por acionamento hidráulico a pedal 
proporcionando movimento de elevação,acompanha suporte para soro 
.Base revestida em aço inoxidável, com 04 rodas de 8” sendo 02 com 
freios em diagonal, com proteção lateral de borracha . Dimensões aproxi-
madas : 1,98m comprimento x 0,88m de largura, altura máxima 0,98m e 
altura mínima 0,75m. Com Colchonete.  Marca:Hospimetal

5.750,0000

Ata: 227
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

   Cod Nome do Fornecedor
10910 EQUIPOS COMERCIAL LTDA.

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

3 20,00 Und

Berço hospitalar confeccionado em tubo redondo. Cabeceira e peseira 
com balaustre redondo. Estrado em fi tas de aço 1,5 mm de espessura. 
Grades laterais móveis de abaixar sob guias cromadas. Pintura esmal-
tada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura eletrostática a pó; pés de borracha antiderrapante; dimensão 
aproximada: 1,30m comprimento x 0,70 m largura x 0,60 m altura. 
Marca:Solimed

989,0000

21 62,00 Und

CARRO MACA HOSPITALAR. Confeccionado em aço tubular  2,00 mm. 
Leito fi xo em chapa de aço 0,75 mm  com elevação de altura do leito 
através de manivela escamoteável cromada com cabo de baquelite. 
Cabeceira móvel através de cremalheira. Grades laterais em aço inox 
de abaixar e suporte de soro com altura fi xa. Para choque de borracha 
em toda volta. Rodas de 125 mm diâmetro com freios de dupla ação 
diagonal. Capacidade 150 Kg. Dimensão aproximada: 1,85  m X 0,55 
m. Marca:Solimed

992,0000

27 2,00 Und

ELEVADOR MÓVEL PARA PACIENTES - transferências entre leitos e 
poltronas ou cadeiras de rodas, sanitário, possibilidade de exercícios 
de caminhada e reabilitação de membros inferiores. Em alumínio, 
acionamento eletrônico, com controle remoto, baterias recarregáveis, 
indicador de carga de bateria, barras inferiores com quatro rodízios, 
rodízios traseiros com travas, dispositivo de segurança que impeça o 
operador ter contato com mecanismos durante elevações, sistema de 
descida de emergência mecânica e elétrica. Especifi cações capacidade 
de elevação aproximada de 300kg, peso aprox.  do equipamento 45 
kg, velocidade de elevação aprox. 2,5cm/s... Especifi cações conforme 
edital. Marca:C2

35.465,0000

32 150,00 und

MESA AUXILIAR FIXA. Confeccionada totalmente em aço inoxidável. 
Tampo e prateleira em chapa de aço 0,75 mm espessura e estrutura 
tubular  1,2 mm acabamento com bordas laterais viradas para baixo e 
pra dentro, resistente e sem aresta com acabamento polido. Pés com 
ponteiras. Estrutura acabamento cromado. Dimensões aproximadas 
0,75 m  x 0,45 m  x 0,80 m . Marca:Solimed

210,0000

33 52,00 und

MESA AUXILIAR MÓVEL.  Confeccionada totalmente em aço inoxidá-
vel. Tampo e prateleira em chapa de aço 0,75 mm espessura e estrutura 
tubular  1,2 mm acabamento com bordas laterais viradas para baixo e 
pra dentro, resistente e sem aresta com acabamento polido. Pés rodí-
zios de 50 mm. Estrutura acabamento cromado. Dimensões aproxima-
das 0,75 m  x 0,45 m  x 0,80 m . Marca:Solimed

255,0000

38 110,00 und

MESA DE REFEIÇÃO. Confeccionada em estrutura tubular de 1,20 
mm. Tampo superior em madeira compensada de 15 mm revestido em 
fórmica com altura regulável. Ajuste de altura manual através de borbo-
leta rosqueável. Cor bege ou branca. Altura mínima 0,92 m e máxima 
1,32 m. Ridízios de 50 mm diâmetro. Dimensão aproximada: 0,40 m X 
0,70 m. Marca:Solimed

139,6000

44 88,00 und

POLTRONA RECLINÁVEL PARA HEMODIÁLISE E COLETA DE SAN-
GUE.  Confeccionada em estrutura em tubular. Pintura esmaltada na 
cor branca ou bege com tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura eletrostática a pó.  Assento e encosto estofado em espuma de 
poliuretano densidade 28 revestidos em courvim. Braçadeira para cole-
ta de sangue  e suporte para soro em aço cromados e dois apoios para 
braços removíveis, com regulagem de altura e estofados em espuma 
revestidos em courvim.  Movimento de Trendelemburg reclinável. Capa-
cidade 150 quilos. Dimensões aproximadas: 1,70m x  0,55m x  0,45m. 
Marca:Solimed

 

674,9000

46 19,00 und

SUPORTE DE BRAÇO TIPO CONCHA. Suporte de braço para coleta 
de sangue com concha e haste em aço cromado. Concha revestida em 
courvim. Altura regulável entre 0,88 cm a 1,25 cm. Base em tubo retan-
gular. Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento anti-
ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Marca:Solimed

70,0000

47 25,00 und

SUPORTE DE HAMPER. Confeccionado em estrutura de armação tu-
bular em aço inox. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento an-
tiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó.  Pés com três 
rodízios giratórios de 50mm. Dimensão aproximada:  50 mm x  80mm. 
Acompanha saco de algodão crú pré-encolhido lavável. Capacidade 
100 litros. Marca:Solimed

116,0000

Ata: 228
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11167 SONHOS COLCHÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (41) 3277-1400

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

24 150,00 und

COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO . Confeccionado em  espuma 100% 
poliuretano densidade 33 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. 
Revestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros 
tipo ilhós. Dimensões aproximadas: 1,88 m x 0,88 m x 0,10 m . Cor azul. 
Marca:Sonhos

219,8000

Ata: 229
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

 Cod Nome do Fornecedor
11558 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

13 15,00 Und

CAMA FOWLER ADULTO PARA UTI. Cabeçeira, paseira e grades laterais  
em tubo de aço de 1,2 mm. Comando manual através  de  manivelas 
escamoteáveis cromadas com cabo em baquelite;   Leito em estrutura 
tubular com tampos em chapa de aço 3,2 mm com reforço em ferro chato 
.Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento antiferrugino-
so, acabamento em pintura eletrostática a pó. Movimentos Fowler, Tren-
delemburg e Vascular.  Suporte de soro. Pára-choque de proteção em 
borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Rodízios 
75 mm diâmetro com freios de dupla ação diagonal. Dimensões aproxi-
madas: altura 0,65m x largura  0,80m x comprimento  1,95m. Capacidade 
de 180 quilos. Marca:Levita

1.690,0000

17 12,00 Und

CARRO DE TRANSPORTE DE BANDEJA. Confeccionado em aço tubular 
quadrado ou redondo de 1,2 mm. Tampo e duas prateleiras em chapa de 
aço 0,75 mm e gradil em toda volta, alça tubular.  Rodízios giratórios 125 
mm diâmetro com  freios em diagonal.  Pára-choque de borracha  ao redor 
da plataforma inferior.  Cor branca ou bege. Dimensão aproximada 0,90 m 
X 0,60 m X 0,90m. Marca:Levita

580,0000

35 26,00 und

MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR. Confeccionada com tampo e pratelei-
ra em aço inoxidável 0,75 mm, estrutura tubular  1,2 mm acabamento com 
bordas laterais viradas para baixo e pra dentro, resistente e sem aresta 
com acabamento polido. Rodízios de 50 mm. Estrutura acabamento cro-
mado.  Dimensões aproximadas: 1,20 m x 0,35 m x 0,80 m. Marca:Levita

379,0000

Ata: 230
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor
11559 CIRUFOZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

8 25,00 Und

CADEIRA DE RODAS BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS. Confeccio-
nada em aço de 1,2mm. Assento e encosto em plático de alta resistên-
cia. Rodas dianteiras e traseiras com pneus maciços, freios bilaterais, 
apoio de pés escamoteável em alumínio fundido, assento sanitário com 
abertura frontal; indicada para usuários até 130kg; dimensões aproxi-
madas: largura da cadeira 57 cm x altura da cadeira 93 cm x largura do 
assento: 49 cm x profundidade do assento; 42 cm  x altura do assento 
ao chão: 52 cm. Marca:Itamed

193,7400

9 45,00 Und

CADEIRA DE RODAS BANHO HIGIÊNICA. Cadeira de rodas banho hi-
giênica. Fabricada em aço. Assento e encosto em plástico de alta resis-
tência. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
acabamanto em pintura eletrostática a pó. Rodas dianteiras e traseiras 
com pneus maciços. freios bilaterais, apoio de pés escamoteável em 
alumínio fundido, assento sanitário com abertura frontal; Indicada para 
usuários até 80 Kg. Dimensões aproximadas: Largura da cadeira 53 cm 
x altura da cadeira 97 cm x largura do Assento 41 cm x profundidade 
do assento 42 cm x altura do assento ao chão: 52 cm. Marca: Itamed

136,2400

31 150,00 Und

MESA OU MACA FIXA PARA EXAMES CLÍNICOS . Confeccionada em 
estrutura tubular em aço. Pintura esmaltada na cor branca com trata-
mento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Leito 
estofado em espuma e revestido em courvim com cabeceira regulável 
através de cremalheira. Pés com ponteiras em material antiderrapante. 
Dimensão aproximada:1,90mX0,60mX0,80m. Cor azul ou preto. Mar-
ca:Metalic

199,9400

37 73,00 und

MESA GINECOLÓGICA. Confeccionada em  estrutura tubular em aço, 
suporte e perneiras cromados, gaveta para escoamento de líquidos em 
aço cromado. Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Leito em cha-
pa de aço 1,5 mm, Leito estofado em espuma e revestido em courvim 
na cor azul ou preto, com cabeceira regulável através de cremalheira, 
pés protegidos por ponteiras antiderrapante. Movimento Trendelemburg 
para partos, exames e curativos. Acompanha um par de porta coxas 
em alumínio polido. Dimensões aproximadas: 1,90 m X 0,50 m X 0,85 
m. Marca:Metalic

529,9900

40 77,00 Und

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. Confeccionado com assento 
e encosto anatômico estofado em espuma revestida de curvim de 32 
cm de diâmetro, com 4 pés providos de rodízios giratórios de 50 mm 
diâmetro . Estrutura em tubular, altura regulável com sistema de pistão 
a gás. Apoio para os pés em arco. Pintura esmaltada  com tratamento 
antiferruginoso; Regulagem de altura máxima 0,60 m. Marca:

214,9900

41 77,00 und

MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO. Confeccionado com assento  
estofado em espuma revestida de curvim de 32 cm de diâmetro, com 
4 pés providos de rodízios giratórios de 50 mm diâmetro . Estrutura em 
tubular, altura regulável com sistema de pistão a gás. Apoio para os pés 
em arco. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferrugino-
so; Regulagem de altura máxima 0,60 m. Marca:Metalic

164,9900

Ata: 231
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11568 Royal Distribuidora LTDA - EPP (43) 3033-7773

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

14 37,00 und

CARRO DE EMERGÊNCIA OU CARRO DE REANIMAÇÃO. Com estrutura 
em aço e pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
com pintura eletrostática a pó. Tampo superior em aço; Bandeja para aco-
modação de eletrocardiógrafo ou monitor. Filtro de linha com quatro saídas; 
Tábua para massagem cardíaca em polipropileno; Quatro gavetas sendo 
duas com divisórias para medicamentos; Suporte de soro; Pára choque; 
Suporte para torpedo de oxigênio; Alça para transporte. Rodízios de 75 mm 
de diâmetro . Sistema de freos em diagonal. Dimensões aproximadas: 0, 
60m  x 0,45m x 0,84m. Marca: Metal Solution

999,9000

Ata: 232
Pregão:  235     Proc:  512
Data do Pregão:20/09/13     Validade da ATA:   de 25/11/2013 até 25/11/2014     

Cod Nome do Fornecedor
11569 Medi Saúde Produtos Hospitalares Ltda

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

2 75,00 Und

Armário de vidro modelo vitrine duas portas confeccionado em aço inoxi-
dável perfi lado em L. Teto e fundo em chapa de aço inoxidável 0,75 mm 
de espessura. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antifer-
ruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Laterais e porta em 
vidro 3 mm. Quatro prateleiras internas em vidro cristal 4 mm. Porta com 
fechadura cilindrica e chaves. Dimensões aproximadas: largura 0,65mm 
x profundidade 0,40 x altura 1,50m. Marca:Rotal

450,0000

6 108,00 Und

BIOMBO TRIPLO. Confeccionado em estrutura tubular. Pintura esmal-
tada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento em 
pintura eletrostática a pó. Parte central com quatro pés fi xos, ponteira 
de borracha e duas asas laterais. Faces com lona em PVC dupla face 
na cor branca. Dimensão aproximada aberto 1,80 x 1,85 m e fechado 
1,80 x 0,60m. Marca: Rotal

187,2900

7 55,00 Und

CADEIRA DE COLETA  DE SANGUE. Confeccionada  com assento em 
PVC, estrututa tubular em aço pintado branco. Apoio frontal para braços 
com estrutura estofado macio e revestido em courvim, com regulagem 
de altura. Pés protegidos por ponteiras pláticas, acabamento com pin-
tura eletrostática a pó, com efi ciência anticorrosiva por meio de fosfati-
zação. Dimensão aproximada: 55 cm largura x 56 cm profundidade x 83 
cm altura. Marca: Rotal

186,4000

12 95,00 Und

CAMA FOWLER  ADULTO.  Cabeceiras e peseiras confeccionadas 
em tubos de aço redondo, estrado articulado em chapa de aço 3,2 mm 
com reforço em ferro chato; grades laterais em tubos regulares; articu-
lação através de 2 manivelas escamoteáveis cromadas com cabo em 
baquelite;  Pintura esmaltada na cor branca ou bege com tratamento 
antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Rodízios 
75 mm diâmetro com freios de dupla ação diagonal. Proporciona Movi-
mentos: Fawler, semi-fowler e tredelemburg. Dimensões aproximadas: 
comprimento 1,90 m X  largura 0,90m X altura 0,65m. Acompanha par 
de grades laterais de abaixar em tubos de aço esmaltado. Capacidade 
de 180 quilos. Marca: Rotal

1.059,0000

16 35,00 Und

CARRO DE CURATIVOS OU CARRO PARA BANHO NO LEITO. Con-
feccionado em tubos quadrado ou redondo  de 1,2 mm  totalmente em 
aço inoxidável. Tampo superior e prateleira em chapa de aço inox de 
0,75 mm, grade em toda volta. Rodízios giratórios . Acompanhado de 
balde e bacia em aço inoxidável. Dimensão aproximada 0.75 m X 0,45 
x 0,80 m. Marca: Rotal

539,9900

18 10,00 Und

CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. Confeccionado em aço 1,2 
mm  com tampa acionada por pedal e  4 rodízios de 3 polegadas e 
capacidade 70 litros. Dimensões aproximadas: comprimento 500 mm x 
altura 500 mm x largura 670 mm. Marca: Rotal

1.450,0000

19 14,00 Und

CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. Confeccionado totalmente 
em chapa de aço inoxidável 1,2 mm, com duas portas laterais e três 
prateleiras internas. Rodízios giratórios 125 mm diâmetro com  freios 
em diagonal, e para-choque de borracha ao redor da plataforma inferior. 
Dimensões aproximadas: comprimento 1,00 m x largura 0,60 m x altura 
0,80m. Marca: Rotal

1.900,0000

28 148,00 Und

ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS. Confeccionada em estrutura tu-
bular. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó. Piso em chapa de aço tratado 
e esmaltado com revestimento em borracha anti-derrapante.Pés com 
ponteiras de borracha antiderrapante. Dimensão aproximada 0,40 m X 
0,35 m X 0,40 m. Marca: Rotal

67,9900

34 14,00 Und

MESA DE MAYO. Confeccionada em tubo de aço  de 1,20 mm;Pintura 
esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso, acabamento 
em pintura eletrostática a pó . Suporte para bandeja cromado; Acom-
panha bandeja em aço inox de 0,50 x 0,35 cm; Rodízios 50 mm. Altura 
regulável de 0,90 m a 1,40m de altura. Marca:  Rotal

169,0000

36 110,00 Und

MESA DE CABEÇEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. Estru-
tura em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de 
tampo superior, gaveta e armário com porta. Possui mesa de refeições 
retrátil acoplada, com movimentos de elevação , com suportes de eleva-
ção e posicionamentos confeccionados em aço inoxidável cromado. Pés 
com rodízios giratórios de 50 mm. Tampo superior e tampo da mesa de 
refeição em madeira compensada de 15 mm revestido em fórmica com 
altura regulável, engate rápido e escamoteável. Cor bege ou branca. 
Dimensões aproximadas: comprimento 0,50m x profundidade 0,47m x 
altura 0,80m. Marca: Rotal

418,9900

43 46,00 Und

POLTRONA RECLINÁVEL. Confeccionada em estrutura tubular em aço 
. Pintura esmaltada na cor branca ou bege, com tratamento antiferrugi-
noso, acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto, bra-
ço e descanso para os pés formato anatômicos, estofado em espuma 
de poliuretano densidade 28 revestidos em courvim. Descanso para os 
pés articulado com extensão concomitante a inclinação do encosto. To-
talmente reclinável. Mecanismo de reclínio em aço . Pés com ponteiras 
antiderrapante. Tecido courvim  nas cores preto, azul ou bege. Dimen-
são aproximada: 1,60 m x 0,55 m x 0,45 m. Marca: Rotal

492,0000

48 145,00 und

SUPORTE DE SORO FIXO. Confeccionado em estrutura tubular em 
aço inox 1,20 mm, com  base em forma de H, quadripé de ferro fundi-
do; Haste telescópica com regulagem de altura regulável por manípulo; 
Equipado com 4 ganchos para soro;  Dimensão aproximada: altura má-
xima de 200 cm e altura mínima de 150 cm. Marca: Rotal

134,0000

LOTES FRUSTRADOS: 15 – 29 – 30 - 45
PREGOEIRA: JOSIANE FREITAS GONÇALVES

R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente no Quadro 
de Servidores do Município,

C O N V O C A
 A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 004/2009 
a comparecer até o dia 27 de novembro de 2013, no horário das 12:00 às 17:30 ho-
ras, no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão de 
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – Bairro da Ronda , para 
confi rmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego  Clas.

Raquel Rocha Machado Nutricionista 10ª

O não comparecimento até a data aprazada caracterizará desistência, perdendo a can-
didata os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 22 de novem-
bro de 2013.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão

De Recursos Humanos
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D I V E R S O S

Conselho Municipal de Saúde – C.M.S
Ata da 19ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos 1º dia do 
mês de outubro de dois mil e treze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta Grossa, 
realizou-se a décima nona reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estando presen-
tes os conselheiros, Tatiana Menezes Garcia Cordeiro, Carlos Eduardo Coradassi, Cás-
sia Zweifel Moro Gesuato,Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina Antunes Rinaldi,-
Simone Schenfeld Monçalves. Cesar Jose Campagnoli, Eliane de Freitas, Sergio 
Ferreira Doszanet, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo 
Vasconcellos, Célio Leandro Rodrigues, Francisco Nestor Marochi, Sergio Luiz Ferreira 
Andrade, Leandro Soares Machado, Elysangela Bernardo Moromisa., deu quorum, o 
Presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu a abertura da reunião, cum-
primentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.  Pauta do dia: 1. Leitu-
ra e Aprovação da Ata 18ª. (5min) 2. Relato Geral: 2.1. Relato de conselheiro: 3. Ordem 
do Dia: 3.1. Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Programa Municipal de 
DST/AIDS Hepatites Virais, referente ao 2º Quadrimestre de 2013. l 3.2. Apresentação 
da Ouvidoria. 3.3. Apresentação da Comunidade Terapêutica Melhor Viver Referente à 
Prestação de contas do Convenio 149/2012, conforme efetivada junto à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3.4. Apresentação da UPA 
(unidade do pronto atendimento) Paraná/Urgência. 3.5. Apresentação da proposta de 
convenio, entre a Prefeitura de Ponta Grossa e o Centro Rural de Treinamento e Ação 
Comunitária (CRUTAC - UEPG). 3.6. Leitura do parecer do pedido de Vistas. 4. Informes 
dos conselheiros. 1. Leitura da Ata e Aprovação: 18ª Ata Ordinária, aprovada com res-
salvas. 2. Relato Geral: 2.1 relatos de conselheiro: O conselheiro Carlos Eduardo Cora-
dassi fala que esteve em reunião no conselho de assistência social junto com os conse-
lheiros Tatiana Menezes Garcia Cordeiro, Jiovany do Rocio Kissilevicz e Sergio Ferreira 
Doszanet, especifi camente referente a casa de apoio Odilon Mendes, foi deliberado al-
gumas coisas, a prefeitura vai fazer uma analise do local pela vigilância sanitária; estava 
previsto para novembro e foi antecipado para outubro para fazer um diagnostico porque 
a entidade está mudando de administração, a situação está bem complicado são 20 
abrigados alguns são remanescente da reforma Psiquiatria do Hospital Franco da Ro-
cha poderão ser incluídos  na residência terapêutica,  outros pacientes tem defi ciência 
mental, tem abrigados do manicômio judiciário e alguns foram determinado internação 
pelo Ministério Público. 3.1. Apresentação das atividades desenvolvidas pelo Programa 
Municipal de DST/AIDS Hepatites Virais, referente ao 2º Quadrimestre de 2013. Apre-
sentação: Sr. Diego Osmar Rodrigues – Enfermeiro/Coordenador fala sobre a portaria 
2313 que foi instituída de âmbito nacional esse incentivo federal referente a ações e 
promoções na área de DST/AIDS, esse repasse é automático do fundo nacional de 
saúde para o fundo municipal de saúde, veio da necessidade da população de imple-
mentação de alternativas de sustentabilidade das políticas DST/AIDS, esse mecanismo 
de recursos fi nanceiros se dão através de um instrumento de gestão chamado PAM que 
é a Programação Anual de Metas, ele é construído junto com a sociedade civil e entida-
des com os usuários é apresentado ao Conselho de Saúde para aprovação, temos o 
sistema de assessoramento online pelo Ministério da Saúde, fala que fez apresentação 
do PAM 1ª semestre e a gora esta apresentando o 2º semestre conforme determinação 
do Conselho Municipal de Saúde e a comissão de DST/AIDS tornou-se uma subcomis-
são conforme a resolução do Conselho o presidente Sergio Ferreira Doszanet pergunta, 
ao Senhor Diego Osmar Rodrigues referente as metas 10 e 11 sobre passagem para as 
ONGs da sociedade Civil para participar de eventos, fala que teve um ponto desagradá-
vel no ultimo encontro do dia 10 a 13 de setembro em Curitiba, que ocasionando uma 
confusão referente a hotel, se saiu com indicação do Conselho a conselheira Jiovany do 
Rocio Kissilevicz para participar do evento gostaria de explicação porque que houve 
esta situação. O Sr. Diego fala que o evento foi organizado pelo SESA o ofi cio informava 
que o evento seria no hotel Pryston portal do Iguaçu, houve uma mudança de local em 
cima da hora dois dias antes, houve a comunicação com a Regional, havendo falha na 
comunicação com o mesmo e acabou não sendo informado, fala que descobriu a cami-
nho do evento, e isso foi desagradável e que no fi nal foi resolvido. 3.2. Apresentação da 
Ouvidoria: apresentado pela Srª. Daniele Antoni Calixto Strack, fala que está apresen-
tando um segundo levantamento do quadrimestre, este ano foi criado um decreto que 
regulariza as atividade da ouvidoria, os objetivos são propiciar ao cidadão um instru-
mento de defesa de seus direitos e um canal direto com a secretaria Municipal de Saú-
de, atuar com ética, transparência e imparcialidade para garantir as respostas das ma-
nifestações recebidas e assegurar ao cidadão a participação na Gestão Publica do 
Município, contribuir para melhoria dos serviços de saúde, combate de corrupção e atos 
de improbidade administrativa e também apoiar e estimular a criação de estruturas des-
centralizada de ouvidoria em saúde nas unidades básicas. Fala que a função da ouvido-
ria é receber todas as manifestações analisar e encaminhar para os setores envolvidos 
e acompanhar para que as pessoas tenham retorno destas manifestações. Fala que 
formulam as respostas aos usuários, acompanham o tramite das respostas dentro dos 
prazos, provem informações de conhecimento da ouvidoria, por meio da ouvidoria itine-
rante apresentam e divulgam relatórios das ouvidorias regionais e também ao Conselho 
de Saúde. Fala que nas manifestações as pessoas podem se identifi car ou pode ser 
sigiloso ou por telefone. Nos casos de urgência os retornos são cinco dias, as solicita-
ções são de cinco a quinze dias, reclamação de dezesseis a quarenta e cinco dias e as 
denuncias de quarenta e cinco a noventa dias. Em janeiro foram 39 manifestações, fe-
vereiro 45 manifestação, março 73 manifestações, abril 115, maio 87, junho 170, julho 
183, agosto 116 e setembro 181 manifestações por e-mail, 27 por telefone, 113 pessoal-
mente, 142 cartas, 15 no telefone 08000 foram 247 e ouvidoria itinerante foram 58 ma-
nifestações, num total de 612 no primeiro quadrimestre houve 272 manifestações, um 
total de 874 até o dia 30 de agosto.  3. 3. Apresentação da Comunidade Terapêutica 
Melhor Viver referente à prestação de contas do Convenio 149/2012, conforme efetiva-
da junto á Secretaria Municipal de Saúde e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O 
Sr. Marcelo fala do equipamento público municipal; atendimento totalmente gratuito 
para o Município (para outros municípios, depende de ordem judicial); fi nanciado (bási-
co) integralmente pelo município; gerido e operacionalizado até junho de 2012 pelo 
Esquadrão da Vida Teen; atualmente pela Associação Ministério Melhor Viver, projeto 
aprovado pelo CMDCA em 2012, Repactuação aprovada pelo CMS em 2013. Objetivo: 
disponibilizar 24 leitos para prestação do serviço contínuo de atenção e acompanha-
mento terapêutico, de caráter residencial e transitório, para adolescentes de 12 a 17 
anos do sexo masculino, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e ou-
tras drogas. (Excepcionalmente, por ordem judicial, são admitidas crianças abaixo de 12 
anos). Fluxo da demanda: triagem: procura direta, conselho tutelar, determinação judi-
cial CAPSi: admissão na comunidade terapêutica.   3.4. Apresentação da UPA (unidade 
de pronto atendimento) Paraná/Urgência. Não foi apresentado, pois fi cará para a próxi-
ma reunião. 3.5. Apresentação da proposta de convênio, entre a Prefeitura de Ponta 
Grossa e o Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC – UEPG). A Srª 
Regina Aparecida Mayer fala que os CRUTAC foram criados em 1970 a nível nacional e 
da universidade é o único que continua em funcionamento.  Fala que precisa da parceria 
com o Município para continuar o atendimento a comunidade, o CRUTAC foi criado e 
continua sendo consolidado por projeto de extensão como campo de estagio acadêmico 
dos diversos cursos da universidade, visando a formação profi ssional do cidadão.   Pre-
visão para 2014, atendimento médico-ambulatorial pelo departamento de medicina; 
atendimento na área de enfermagem pelo departamento de enfermagem e saúde publi-
ca. Objetivo Geral: integrar as ações de atenção em saúde oferecidas á população, com 
as atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, respeitando-se as peculiaridades e li-
mites, visando à melhoria da qualidade de vida da população urbana de Ponta Grossa, 
em especial a população rural dos distritos de Itaiacoca e Guaragi, através de ações 
comunitárias por meio de parcerias com organismos públicos e privados 3.6 Leitura do 
Parecer do pedido de Vistas leitura feita pela conselheira Elaine Cristina A. Rinaldi, 
Reunião da comissão de atenção Básica realizada no dia 17 de setembro, com a pre-
sença dos conselheiros: Carlos Eduardo Coradassi, Tatiana Menezes Garcia Cordeiro e 
Elaine Cristina A. Rinaldi, após analise fala que consideram o parecer favorável, porém 
atrelado abertura de um concurso publico com um prazo Maximo por 90 (noventa dias) 
foi aprovado no pleno do conselho ás 17h30min. Reunião da comissão de Orçamento: 
estando presentes Sergio Ferreira Doszanet, Jose Timoteo, Patrícia Mendes, Keli Cris-
tina p.  Hauser, Sueli Mensen, Elaine Cristina Antunes Rinaldi , Recson Eder Marques 
Pelantil, Paulo Saincler Heuser, Jiovany do Rocio Kissilevicz, Tatiana Menezes Garcia 
Cordeiro, Carlos Eduardo Coradassi, Fabiana Santos Dutra e Neumari P. Cunha.   Lei-
tura feita pelo presidente Sergio Ferreira Doszanet, fala que após analise o parecer não 
foi favorável. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi faz a leitura de seu parecer do 
pedido de vistas, fala que pediu vista porque de acordo com o parecer da comissão de 
orçamento recomendando a secretaria seguir a normativa do Termo de ajuste de Con-
duta fi rmado pelo processo nº 04985-2010-024-09-00-3 parecer do conselheiro. O refe-
rido TAC datado de 27/11/2011 foi substituído, pela sentença emitida pela magistrada 
Giana Malucelli Tozetto que fez na data de 06/06/2013, julgando-se incompetente para 
analisar o mérito do processo. O Secretario de saúde Erildo Muller fala que esta passan-
do uma situação bastante difícil referente aos profi ssionais médicos, fala que varias 
unidades estão sem atendimento medico por falta de profi ssionais, não tem concurso 

aberto, foi feito dispensa de licitação do concurso, vai sair ainda esse ano para o cha-
mamento, fala que foi verifi car a maneira legal e mais rápida para conseguir colocar 
médicos nas unidades de saúde, através do credenciamento, foi feito todo o edital toda 
a consulta jurídica a respeito não iram usar nenhuma verba federal (segundo o secreta-
rio), nesta situação do credenciamento apenas com recurso livre da prefeitura,   para ser 
colocado profi ssionais que venham de maneira  temporária até abertura do concurso e 
espera que tenha candidatos, está sendo amplamente divulgado,  fala que a situação é 
essa; ou não credenciam e fi cam sem médicos nas Unidades de Saúde, ou aguardamos 
o concurso publico, ou optem pelo credenciamento. O presidente Sergio Ferreira Dos-
zanet faz a leitura do Recurso da  quarta turma da 9º região da Justiça do Trabalho. O 
conselheiro José Timoteo Vasconcelos fala que devido essa decisão da 9º região da 
Justiça seria interessante que voltasse tudo para a comissão, e ter acessoria do repre-
sentante da OAB e essa comissão vai apreciar novamente. O presidente coloca em 
votação a 1ª proposta de encaminhar novamente para a comissão: sendo 6 (seis) votos 
favoráveis e 10 (dez) contra. O presidente coloca em votação a 2ª proposta Aprovação 
do Edital de Chamamento para Credenciamento: sendo 8 (oito) favoráveis, e 6 (seis) 
contra e 1 (uma) abstenção. Aprovado o Edital de Chamamento para Credenciamento 
edital nº16/2013 credenciamento de pessoas jurídicas na área de saúde, tendo como 
objetivo a contratação de procedimentos a serem realizados junto as Unidades do Pro-
grama da Família – PSF e Unidades Básicas de Saúde. 4. Informes dos Conselheiros: 
O presidente fala que esteve em Brasília no 8º encontro do MOPS (Movimento Popular 
de Saúde) onde foi discutido sobre a AIDS, Controle Social e Saúde mais 10 é uma 
proposta nacional e o MOPS também está nessa luta. Reunião encerrada às 20h: 
35min.
_____________________________________________________________________

Conselho Municipal de Saúde – C.M.S
Ata da 20ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quinze dias 
do mês de outubro de dois mil e treze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Con-
selho Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na cidade de Ponta 
Grossa, realizou-se a vigésima reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa. Estando 
presentes os conselheiros, Carlos Eduardo Coradassi, Cássia Zweifel Moro Gesuato, 
Regina Binttercourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi,Simone Schenfeld Monçalves , Ce-
sar Jose Campagnoli, Eliane de Freitas, Sergio Ferreira Doszanet, Jiovany do Rocio 
Kissilevicz, Paulo Saincler Heusi, José Timoteo Vasconcellos, João Carlos Camargo , 
Sergio Ferreira de Andrade, Inez Rosemari Safraide , Irmã Aniza Horodenski, Francisco 
Nestor Marochi, Leandro Soares Machado , deu quorum, o Presidente Sergio Ferreira 
Doszanet assumiu e procedeu a abertura da reunião, cumprimentando a todos os pre-
sentes, conselheiros e participantes.  Pauta do dia: 1. Leitura e Aprovação da Ata 19ª 
Ordinária e a aprovação da 3ª Ata extraordinária. 2. Relato Geral: 2.1. Relato de conse-
lheiro (a): Relato do Conselheiro Carlos Coradassi, sobre o Relatório dos cursos reali-
zados por servidores da SMS. 3. Ordem do Dia: 3.1. Apresentação da UPA (unidade de 
pronto atendimento) Paraná/Urgência. 3.2. Apresentação da proposta de Contratação 
de pessoa jurídica (especialistas) para os serviços de emergência do Hospital João 
Vargas de Oliveira (Hospital da Criança), serviço já existe. 3.3. Plano de aplicação do 
Vigia SUS modifi cado do plano. 4. Informes dos conselheiros. 1. Leitura da Ata e Apro-
vação: 19ª Ata Ordinária, aprovada com ressalvas. Jiovany do Rocio Kissilevicz fala que 
gostaria que os nomes dos conselheiros e das entidades contassem na Ata 19ª Ordiná-
ria. A Conselheira Eliane de Freitas fala que nas ultimas Atas não constam as votações 
e nem as partes dos Conselheiros que se manifestam contra ou a favor, de alguns as-
suntos bem interessantes que não estão constando nas Atas. O Conselheiro Paulo 
Saincler Heusi fala que seria interessante colocar as ressalvas, ressalvas da linha 157 
da 19ª Ata, 2ª proposta Aprovação do Edital de Chamamento para Credenciamento: 
sendo 8 (oito) votos favoráveis, Tatiana Menezes Garcia Cordeiro SMS, Cássia Zweifel 
Moro Gesuato, 3ª Regional, Charles Renan Pinto Sindicato dos Hospitais e Estabeleci-
mento Servidores Saúde de Ponta Grossa, Eliane de Freitas SINDISERV, Cesar Jose 
Campagnoli, ABO, Carlos Eduardo Coradassi SMS Elaine Cristina Antunes Rinaldi, 
UEPG, Paulo Saincler Heusi, ASFER e 6 (seis) contra, Sergio Ferreira Doszanet, FA-
MOPAR Jose Timoteo Vasconcellos, Sindicato dos Comerciários, Jiovany do Rocio 
Kissilevicz CMP,João Carlos Dos Santos Camargo,Sindicato dos trabalhadores nas 
Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de Ponta Grossa,Sergio Luiz Ferrei-
ra de Andrade, Sindicato dos Metalúrgicos e Leandro Soares Machado, MOPS e 1(uma)
abstenção, Célio Leandro Rodrigues. Aprovado o Edital de Chamamento para Creden-
ciamento edital nº16/2013. A 3ª Ata extraordinária aprovada sem ressalvas. 2. Relato 
Geral. 2.1. Relato de conselheiro: Relato de conselheiro (a): Relato do Conselheiro 
Carlos Coradassi, sobre o Relatório dos cursos realizados por servidores da SMS. O 
Conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala sobre o curso realizado pelos servidores da 
saúde no ano de 2013, 1º Curso de Implantação da Ouvidoria do SUS, curso realizado 
pela funcionária Daniele; Programa SISRCA: funcionário Luciano e Silvio; Técnico em 
Segurança do Trabalho: Joel, Dia Internacional às Lesões por Esforços Repetitivos Sil-
vio e Joel; Serviços de Saúde: Jeferson, Ângela e Isaias; Proteção Respiratória: Silvio, 
Joel Patrícia, Edicleia, Cleber, Claro; Licença Sanitária dos Hospitais: Ângela; Indústrias 
Farmacêuticas e Farmoquímicas – RDC n º47 de 19/09/11: Ângela e Isaias; 3º Ciclo de 
Debates em Saúde do Trabalhador: Silvio e Joel; Curso Básico em Saúde do Trabalha-
dor – 8 encontros: Silvio e Joel; II Seminário da Região Sul do PARA – Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos: Ângela, Edicléia, Cleber, Joel, Rose-
meri, Sonia e Vilmara; GT Frigorífi cos: Silvio e Joel; Interpretação RDC 16/13, Isaias e 
Hermes; Novas Resoluções de Boas Práticas de Fabricação de Saniantes, Cosméticos 
e Produto de Higiene: Isaias e Ângela; Violência contra o Idoso: É necessário romper o 
pacto do silêncio: Patrícia; Curso Básico em Saúde do Trabalhador: Silvio e Joel; Segu-
rança Alimentar – Inspeção e Vigilância Sanitária – Produtos de origem Animal: Vilmara, 
Simone, Maristela, Sonia, Cleber, Rosemeri e Ângela; Elaboração e Padronização de 
POPs (resolução RDC 16/13): Isaias e Hermes; Frigorífi cos: Silvio, Joel, Patricia, Cle-
ber, Rosemeri, Vilmara, Simone, Maristela, Sonia e Angela; Resolução 62/13: Isaias e 
Flavio; Bulas Magistrais: Hermes; SINDIREPA – Resíduos Sólidos em Ofi cinas Mecâni-
cas e Comércio de Lubrifi cantes: Silvio e Joel; Capacitação em Processo Administrativo: 
Ana Meri, Célia, Cleber, Edicléia, Flavio, Hermes, Isaias, Jeferson, Joel, José Mauricio, 
Maristela, Maria do Carmo, Otavio, Patricia, Rosemeri, Silvio, Simone, Sonia e Vilmara; 
13º clico de educação a distância sobre o direito do consumidor: Mauricio , Mara Célia 
e Loraine; Treinamento de Profi ssionais de saúde para diagnóstico de doenças relacio-
nadas á exposição: Silvio; RDC 15 CMM: Ana Meri, Angela, Jeferson e Patricia; Plano 
de Preparação, Preparação e Resposta Rápida á Emergências Ambientais que envol-
vam produtos químicos e perigosos: Silvio e Joel; P2R2 Abordagem e Transporte e Ar-
mazenagem de Produtos Perigosos: Angela; Treinamentos em Sistema de informação 
sobre “Bolsa Família na Saúde” Brasília: Edicleia; Fórum sobre cuidados paliativos: 
Patrícia; Plano de Preparação, Preparação e Resposta Rápida á Emergências Ambien-
tais que envolvam produtos químicos e perigosos: Vilmara, Rosemeri, Cleber, Joel, Sil-
vio, Sonia, Maristela e Angela; Palestra 21/06/2013-Lar das Vovozinhas. “Necessidades 
Nutricionais dos Idosos”. Palestra no dia 18/09 ás 14h00min- CEEPPG - Tema: Trabalho 
da Vigilância Sanitária. Palestra dia 19/09 ás 16h00min Grupo 3º Idade Raio de Sol. 
Tema: Vida Saudável na Melhor Idade. Tema: Hábitos Saudáveis para pacientes do 
Programa Hiperdia e Programa Sal Verde Unidade de PSF Otoniel Pimentel: Edicléia; 
Participa da Reunião Mensal no CRO/Curitiba- Comissão Vigilância: Jeferson; Participa 
da Reunião Mensal no CRO/Curitiba - Comissão Vigilância Sanitária Reunião SESA/
Curitiba- Elaboração do novo Roteiro de Inspeção para área Odontológica. Palestra da 
UEPG – Biossegurança odontológica (para funcionários e acadêmicos): Joel; Simpósio 
Multidisciplinar de Psiquiatria PUCPR 2 funcionários; I Encontro de Saúde Mental: Dis-
cutindo a Rede de Saúde no Município de Ponta Grossa: 5 funcionários; Seminário de 
Saúde Mental: Desafi os da expansão e qualifi cação do cuidado em Curitiba: 2 funcioná-
rios; Seminário de Saúde Mental: Desafi os da expansão e qualifi cação do cuidado em 
Curitiba: 2 funcionários; Colegiado de Coordenadores d Saúde Mental da Região Sul: 1 
funcionário; I Seminário Nacional sobre Consultórios na Rua e Saúde Metal na Atenção 
Básica: novas tecnologias e desafi os para gestão do cuidado em Brasília: 1 funcionário; 
Simpósio Internacional sobre Drogas: da Coerção a Coesão: 2 funcionários; Treinamen-
to sobre Biologia: Leandro; Características Gerais de Quirópteros: Priscila; Encontro 
Municipal sobre Raiva Animal: Leandro, Priscila; Reunião Técnica sobre Raivas e seus 
Aspectos Ambientais: Leandro; 3ª Reunião Técnica sobre Atendimento Anti-rábico Hu-
mano: Caroliny; Encontro Estadual de Vigilância do Óbito: Kelly; Web conferência sobre 
os desafi os atuais em resistência bacteriana: Kelly; Webconferência sobre coqueluche 
e meningites: Caroliny, Kelly e Rosicler; Processo Administrativo Sanitário e Direito Sa-
nitário e Direito Sanitário /Saúde do Trabalhador: Eloisa e Rosicler; Webconferência 
sobre a implantação da Unidade Sentinela para Coqueluche: Caroliny e Luciana: Ofi cina 
de Vigilância Epidemiologia das Doenças Transmissíveis Imunopreveníveis e Analise da 
base de Dados e Cálculos de indicadores Epidemiológicos e Operacionais: Marlene e 
Luciana; Palestra sobre Atualizações sobre Doenças / Agravos de Notifi cação Compul-
sória: Público Alvo: Enfermeiros do Hospital Vicentino; Palestra sobre os Sistemas de 
Informação em Vigilância: Acadêmicos; Epidemiológica: de medicina; Palestra sobre os 
Sistemas de Informação em Vigilância Epidemiológica: Acadêmico de Medicina II; Pa-
lestra sobre os Sistemas de Informação em Vigilância Epidemiológica: Acadêmicos de 
Medicina III; - Palestra sobre a nova fi cha de notifi cação para Infl uenza (Síndrome Res-
piratório Aguda Grave ) : Todos os Hospitais da cidade ; Palestra sobre UTI Sentinela 
para o SIVEP Gripe – Ponta Grossa : Enfermeiros do Hospital Municipal ; Palestra sobre 
coleta de secreção oro e nasofaringes  para diagnóstico de Infl uenza e Vírus Respirató-
rios : Técnicos e bioquímicos do Hospital da Criança 3. Ordem do Dia: 3.1. Apresenta-
ção da UPA (unidade de pronto atendimento) Paraná/Urgência. Apresentado pelo Enfer-

meiro Jacir, fala sobre a proposta de Contratação de pessoa jurídica OBJETO DO 
PROJETO BÁSICO Contratação de pessoa jurídica de direito privado para Gestão da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, compreendendo o gerenciamento e execução 
de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infra-instrutora 
hospitalar, inclusive sua manutenção, nos termos do Projeto Básico. JUSTIFICATIVAS 
- a UPA é uma organização pública, com sistema complexo, que tem como atividade-fi m 
o atendimento ao usuário que necessita de imediatismo nos cuidados de sua saúde. 
Necessita para seu adequado funcionamento, de apoio administrativo e técnico, bem 
como logística e abastecimento específi cos, gerenciamento de pessoas, faturamento, 
informações e orientação e outros concernentes ao atendimento do público em geral. As 
estruturas (físicas e lógicas) e os processos são de tal forma interligada, que o funcio-
namento de um componente interfere em todo o conjunto e no resultado fi nal do servi-
ço. A UPA tem como objetivo atender às regiões desprovidas desta modalidade de 
pronto atendimento e exames correlatos, reduzindo a espera para realização dos mes-
mos, evitando o deslocamento desnecessário e excessivo dos pacientes, melhorando o 
atendimento assistencial e reduzindo a sobrecarga das unidades hospitalares da cida-
de. Exposição de motivos, adoção do referido modelo de gestão: A gestão e operação 
da UPA, na forma como foram concebida, visa implantar um novo modelo de prestação 
de serviços, já nos moldes da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de 
Saúde (HUMANIZASUS), com a vinculação as metas quantitativas, qualitativas e indi-
cadores de desempenho A SMS precisa superar as difi culdades para a contrata-
ção de profi ssionais qualifi cados para os serviços assistenciais. Assim, faz-se necessá-
rio reorientar o modelo de gestão e de atenção à saúde, visando atingir novos 
patamares de prestação dos serviços para proporcionar otimização do uso dos recursos 
públicos e economia nos processos de trabalho associados à elevada satisfação ao 
cliente O serviço a ser contratado visa assegurar a prestação de serviços assistenciais 
em caráter contínuo, efi ciente e objetivando o aumento da capacidade de atendimento 
e a redução da espera para realização de atendimentos, consultas, exames e resulta-
dos, promovendo, desta forma, maior qualidade no atendimento ao paciente. Com estas 
ações, a SMS não precisará se incumbir da contratação de médicos, funcionários admi-
nistrativos, de serviço de agendamento para o funcionamento dos serviços. Adicional-
mente, estará garantida maior agilidade e efi ciência no atendimento à população, pro-
movendo economia nos processos de trabalho. A SMS vem se valendo do modelo de 
gestão compartilhada no que tange a exames laboratoriais e outros, com inegáveis be-
nefícios à população, tanto pela oferta maior dos mesmos, quanto pela qualidade e ce-
leridade de entrega de resultados. Além de que e principalmente o limite prudencial do 
município para contratação de servidores encontra-se em 50,88 neste contexto impos-
sível contratar. Como exposto, engendraram-se esforços para construção de um mode-
lo que aumentasse os benefícios trazidos ao interesse público, por meio da garantia da 
qualidade dos serviços prestados, bem como pela realização integral dos investimentos 
necessários a esta prestação otimizada. Considerando ser a saúde um bem público e o 
fato de a SMS estar compartilhando a gestão da UPA - Santa Paula pelos motivos já 
mencionados, a inclusão de critério rígido de qualifi cação dos potenciais (especialistas) 
para os serviços de emergência do Hospital João Vargas de Oliveira (Hospital da Crian-
ça). 3.2. Apresentações da proposta de Contratação de pessoa jurídica (especialistas) 
para os serviços de emergência do Hospital João Vargas de Oliveira (Hospital da Crian-
ça). Apresentado pela senhora Ângela Pompeu fala da contratação da empresa espe-
cializada na prestação de serviços médicos, O presente contrato tem por objeto a pres-
tação de serviços médicos especializados por profi ssionais na área de pediatria, serão 
prestados junto ao Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, de forma com-
plementar, para suprir as lacunas existentes nas escalas dos serviços, conforme solici-
tação do Diretor Técnico do Hospital até a conclusão do Concurso Público ou enquanto 
durar esta necessidade, nos moldes da lei, por tratar-se de serviço essencial e continuo. 
A contratada deverá disponibilizar profi ssionais médicos para atuar no Hospital da 
Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, em escalas conforme ordem de serviço do 
Diretor Técnico do Hospital da Criança. As atribuições dos médicos terceirizados que 
exercerão suas atividades no Pronto Atendimento do Hospital da Criança Prefeito João 
Vargas de Oliveira são as seguintes: prestar atendimento à população respeitando a 
triagem humanizada com classifi cação de risco; Designar a cada plantão; um dos médi-
cos plantonistas como medico orientador pela triagem humanizada; Integrar-se as roti-
nas e procedimentos operacionais do hospital, inclusive respeitando as decisões de 
suas comissões (ética medica, CCIH, óbitos, prontuários e GTH); Integrar-se de manei-
ra harmônica à Rede Paraná Urgência, no tange os procedimentos burocráticos relati-
vos a encaminhamentos de e para o PA (SAMU, SIATE, RODORTE, Central de Leitos); 
Prestar o primeiro atendimento aos pacientes graves que cheguem ao hospital seja pelo 
serviço de urgência/emergência e ou demanda espontânea; Solicitar avaliação do me-
dico pediatra (plantonista da enfermaria) quando houver indicação de internação oriun-
da do PA; Solicitar avaliação do medico pediatra (plantonista da enfermaria) para o se-
guimento clinico de pacientes internados na sala de estabilização; Seguir as orientações 
estabelecidas pelo Coordenador dos Serviços de Urgência e Emergência do hospital; 
Responsabilizar-se pelo preenchimento de todos os documentos inerentes ao prontuá-
rio medico, incluindo-se Boletim de Atendimento Médico prescrição para pacientes em 
observação, solicitação de exames complementares. Bem como a solicitação de trans-
ferência do paciente em observação quando necessário. Respeitar a continuidade da 
atenção médica ao paciente grave, até a sua internação ou transferência, como reza o 
código de ética médica. 3.3. Plano de aplicação do Vigia SUS modifi cado do plano 
Apresentamos o Descritivo de Aplicação do Recurso previsto no Artigo 5º da Resolução 
SESA/PR nº 150 de 26 de fevereiro de 2013, que faz parte integrante do Termo de 
Adesão do Programa Estadual de Qualifi cação da Vigilância em Saúde – no Estado do 
Paraná – Vigia SUS. A execução do descritivo será no decorrer de 2013. De acordo com 
a Resolução nº 059/2013, o Estado do Paraná repassará R$ 262.669,89 do Programa 
Vigia SUS para o Município de Ponta Grossa, sendo R$ 232.594,70 para despesas 
correntes/custeio e R$ 30.075,19 para despesas de capital/investimento CONTRAPAR-
TIDA DO MUNICÍPIO Conforme determina o Artigo 6º da Resolução SESA/PR nº 
150/2013 a contrapartida municipal será a execução das ações de Vigilância em Saúde 
já pactuada e as que comporão o Contrato Organizativo das Ações Públicas – COAP, 
Decreto nº 7.508/12, onde serão especifi cados os elencos das mesmas de acordo com 
a sua complexidade, e manter equipe mínima de acordo com os elencos das ações de 
Vigilância em Saúde em níveis de complexidade do município, conforme norma a ser 
estabelecida pela CIB/PR.. 4. Informes dos Conselheiros O presidente fala que vai mar-
car uma reunião no dia 21(vinte e um) para analisar o Projeto Básico da UPA encerra-
mento da reunião às 19horas e 50 min.
_____________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Notifi cação de Apresentação de Documentos nº 464/2013.

Razão Social: P M C Empreiteira de Obras Ltda
Endereço: Rua Dalonita, nº 14 – Colônia Dona Luiza 
Alvará: 82602
Protocolo nº 1620314 de 11/06/2013
Período Fiscal: 01/08/2011 a 10/06/2013
Fica V.S.ª INTIMADO a apresentar na Coordenadoria do ISS e ICMS – SMGF, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, os documentos abaixo indicados, de acordo com o disposto no 
artigo 65 do Decreto nº 442/04, fi cando neste ato cientifi cado o contribuinte do início da 
ação fi scal, nos termos do inciso I, artigo 54, da Lei 7500/04, estando sujeito às comina-
ções legais, caso sejam constatadas irregularidades quanto às obrigações principais e 
acessórias relativas à competência da Fiscalização Municipal.
- Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis com a Empresa
- DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) 
- Declaração Anual do Simples Nacional
- Livro Diário
- Livro Razão
- Livro Registro de Serviços Prestados
- Notas Fiscais de Prestação de Serviços
OBS: Apresentar Blocos de notas fi scais F-1 nº 1 a 150
O não atendimento à presente intimação no prazo legal estabelecido em 30 (trinta) dias, 
implicará na emissão de Auto de infração conforme o disposto na Lei nº 7.500/04, art.47, 
inciso V, letra “f”: 20(vinte) VR’s. Caso a empresa tinha sido fi scalizada no período acima 
citado, apresentar cópia do Termo Circunstanciado relativo a esse período, mais os 
documentos da data posterior à fi scalização encerrada.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2013
Fernanda Moreira Dalzoto

Auditora Fiscal 
_____________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 016/2013 de 18 de Novembro de 2013, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa conforme disposto no inciso III do 
artigo 169 e artigo 1º das leis federais nº 8080, de dezenove de setembro de 1990, e nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelas leis estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 
1994, e nº 11.188, de 09 de novembro de 1995, no uso de sua competência Regional 
conferida pelo artigo 5º.
O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, reunido ordinariamente em 12 de 
Novembro de 2013, considerando.

RESOLVE:
 Aprovar por unanimidade o Projeto Básico para contratação de Empresas Es-
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pecializada na Prestação de Serviços Médicos na Área de Pediatria do Hospital Prefeito João Vargas de Oliveira, até 31 de Março de 
2014.

Sérgio Ferreira Doszanet
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde (COMSÁUDE/PG) nº 016/2013, nos termos do §2°, artigo 1° da lei 
8142 de 28 de dezembro de 1990.

Erildo Vicente Muller
Secretário Municipal de Saúde

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Processo nº 048          Dispensa nº 010/13               Protocolo nº  2750302/2013
Data de expedição  - 22/11/2013
Objeto - Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Recarga em extintores, para atender as necessidades 
desta Fundação.

Órgão Solicitante FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Item Quanti-
dade

Valor 
Unita-

rio

Valor 
Total do 

Item 
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Recarga em extintores, sen-
do: 04 Recarga de Pó Químico - 04 kg e 01 Recarga de CO2 - 06 kg. 1,00 150,00 150,00

Fornecedor Valor 
Total

ALERTT – COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME 150,00

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

AVISO DE EDITAL – PREGÃO  PRESENCIAL 029/2013
ABERTURA: 06/12/2013           HORÁRIO: 14:00
OBJETO:   Aquisição de materiais de construção (cimento/areia/pedra)
VALOR TOTAL: R$13.034,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.05.1545101944.016000-Manutenção Atividades Sistema Viário
3.3.90.30.00.0000 – Material de consumo      Fonte 1001 e 1509

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

__________________________________________________________________________________________________________
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 027/2013

OBJETO: Fornecimento de chaves e serviços de chaveiro
VENCEDOR: JOÃO KAVA PONTA GROSSA
VALOR; R$ 4.000,00
Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
__________________________________________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2013
OBJETO: FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO/SERVIÇOS DR RENOVADOR DE AR.
LICITAÇÃO DESERTA.
PREGOEIRA: Scheila Trierveiler  
Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

A R A S
A G Ê N C I A  R E G U L A D O R A  D E  Á G U A S  E  S A N E A M E N T O  B Á S I -

C O
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
 Convocamos a comunidade princesina em geral, a comparecer no dia 29 de Novembro de 2013 às 16:00 horas, na Câmara 
Municipal de Ponta Grossa, situada à Avenida Visconde de Taunay, nº 880, Bairro da Ronda, para promoção de debate acerca do 
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Ponta Grossa referente aos exercícios de 2013 à 2016 – Gestão do Prefeito 
Municipal Marcelo Rangel Cruz de Oliveira.
Os principais temas abordados serão:
1 - As perspectivas de investimento do Plano Municipal de Saneamento Básico nos anos de 2013 à 2043;
2 – Soluções do Sistema Básico da Rede Coletora de Esgoto;
3 – Soluções do Sistema Básico do Saneamento de Água;
4 – Ampliação dos Sistemas Básico de Água e Esgoto da Zona Urbana e Zona Rural, já existentes;
5 – Sugestões para novo Sistema de Captação e Distribuição de Água;
6 – Municipalização do Sistema da Rede de Água e Esgoto;
7 – Sugestões para eventuais readequações do atual contrato de concessão SANEPAR – Município de Ponta Grossa;
O referido Plano será coordenado por equipes designadas pelos seguintes órgãos gestores do Município:
1 - Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa - ARAS;
2 – Secretaria Municipal de Planejamento;
3 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Ressaltamos ainda, que haverá uma equipe de apoio designada pela SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná.
Maiores informações poderão ser obtidas das seguintes formas:
1 - Via internet, no Portal do Município – www.pontagrossa.pr.gov.br;
2 - Via e-mail, no seguinte endereço eletrônico: aras@pontagrossa.pr.gov.br;
Ressaltamos ainda, que nos dias 25/11/2013 à 29/11/2013, poderão ser promovidas consultas e sugestões diretamente na Sede da 
Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa – ARAS, no seguinte endereço: Avenida Visconde 
de Taunay, nº 950, Paço Municipal David Federmann, andar térreo.
É importante a participação de todos os Segmentos da Sociedade Civil a fi m de permitir um engrandecimento ao trabalho já 
desenvolvido e buscar soluções melhores a nossa cidade.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DELMAR JOSÉ PIMENTEL
Presidente da Agência Reguladora de Águas e 

Saneamento Básico do Município de Ponta Grossa - ARAS

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

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
  ORDEM DO DIA: 25/11/2013                             SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR MARCELO A. DE BARROS – PROFESSOR CARECA
PROJETO DE LEI Nº 339/13 – Denomina de Professora GISELE MARIA ZANDER o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI em 
construção, localizado no Jardim das Cerejeiras, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 390/13 – Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona, ao Departamento Nacional de Infraes-
trutura e Transporte – DNIT.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 399/13 – Promove alterações na Lei nº 4.688, de 18/12/1991, que dispõe sobre a Taxa de Vigilância Sanitária.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 400/13  - Altera a Lei nº 8.398/2005, conforme especifi ca.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 416/13 – Denomina de OZUALDO DELEZUK a Rua nº 09 do Loteamento Jardim Alto Alegre, Bairro Uvaranas, 
nesta cidade. 

DO VEREADOR ANTONIO LAROCA NETO
PROJETO DE LEI Nº 429/13 – Denomina de IZALTINO ANTONIO FERREIRA a Rua “H”, trecho compreendido entre as Ruas “B” e “C”, 
do Conjunto Habitacional Nova Ponta Grossa, no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 63/13 – Inclui o imóvel que menciona no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF     - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável

DO VEREADOR ANTONIO AGUINEL FERREIRA BATISTA
PROJETO DE LEI Nº 133/13 – Dispõe sobre a implantação de assentos nos terminais do Transporte Coletivo do Município de Ponta 
Grossa e dá outras providências.
PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral
                         CFOF     - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

Subemenda Modifi cativa ao Substitutivo Geral, de autoria do Vereador Antonio Aguinel Ferreira Batista
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 374/13 – Homologa o Protocolo de Intenções celebrado com Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV 
em 26/07/2013.
PARECERES:  CLRJ     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 426/13- Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 621.431,45, e dá 
outras providências.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 447/13 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 12.446,00, e dá outras 
providências.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 448/13 – Dispõe sobre o repasse de recursos em favor do Grupo Renascer de Apoio aos Homossexuais, 
conforme especifi ca.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          CSAS    - Favorável

DOS VEREADORES SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR E PAULO CENOURA
PROJETO DE LEI Nº 473/13 – Dispõe sobre a concessão de anistia de tributos municipais, conforme especifi ca.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 22 de novembro  de 2.013.
Ver. ALIEL MACHADO               Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO

                     Presidente                                             1º Secretário
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