
EDIÇÃO Nº 1.626 / ANO VII / 06 PÁGINAS 

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2015

L E I S

L   E   I    Nº    1 2. 3 0 7, de 24/09/2015

Autoriza o Poder Executivo abrir um 
crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.020.000,00, e dá outras pro-
vidências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2015, a partir do 
Projeto de Lei nº 250/2015, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adi-
cional suplementar no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte 
mil reais), assim discriminado:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde 
1030100552.078 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Ag. 
Comunitários de Saúde
3190.04.00.0000 – Contr. por Tempo Determinado – 
Rec. 495 – Cr 650 R$ 650.000,000

1030100552.081 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Saúde 
da Família 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
495 – Cr 673 R$ 120.000,00

1030100552.375 – Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade PMAQ 
(RAB – PMAQ – SM) 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
495 – Cr 693 R$ 250.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior 
serão canceladas em iguais importâncias as seguintes dotações do 
orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 
1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100552.076 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – PAB 
Fixo
3190.04.00.0000 – Contr. por Tempo Determina-
do – Rec. 495 – Cr 637 R$ 120.000,00

3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil 
– Rec. 495 – Cr 638 R$ 650.000,000

3390.48.00.0000 – Out. Aux.Financ. a P. Física – 
Rec. 495 – Cr 648 R$ 250.000,000

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUN-
ÇÃO 301 – ATENÇÃO BÁSICA

PROGRA-
MA 0055 – ASSISTÊNCIA BÁSICA 

PROJ./
ATIV. AÇÃO PRODU-

TO
META 
FÍSICA

TOTAL 
(R$)

2.078

Manutenção das Ativida-
des da Atenção Básica 
– Ag. Comunitários de 

Saúde

Programa 
Mantido 01 650.000,00

2.081
Manutenção das Ativida-
des da Atenção Básica 

– Saúde da Família

Programa 
Mantido 01 120.000,00

2.375

Programa de Melhoria de 
Acesso e da Qualidade 
PMAQ (RAB – PMAQ 

– SM)

Programa 
Mantido 01 250.000,00

Art. 4º. Ficam reduzidas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 
2015, no Anexo I, da Lei nº 11.869, de 24/07/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 11.615, de 18/12/2013, Plano 
Plurianual – PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUN-
ÇÃO 301 – ATENÇÃO BÁSICA

PROGRA-
MA 0055 – ASSISTÊNCIA BÁSICA 

PROJ./
ATIV. AÇÃO PRODU-

TO
META 
FÍSICA TOTAL (R$)

2.076

Manutenção das Ativida-
des da Atenção Básica 

– PAB Fixo

Programa 
Mantido 01 1.020.000,00

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de setembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O  N°  1 0. 5 5 0, de 24/09/2015

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.020.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 13.307, de 24/09/2015.
 

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil 
reais), assim discriminado:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde 
1030100552.078 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Ag. 
Comunitários de Saúde
3190.04.00.0000 – Contr. por Tempo Determinado – 
Rec. 495 – Cr 650 R$ 650.000,000

1030100552.081 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – Saúde 
da Família 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
495 – Cr 673 R$ 120.000,00

1030100552.375 – Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade PMAQ 
(RAB – PMAQ – SM) 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
495 – Cr 693 R$ 250.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior 
serão canceladas em iguais importâncias as seguintes dotações do 
orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 
1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:

0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100552.076 – Manutenção das Atividades da Atenção Básica – PAB 
Fixo
3190.04.00.0000 – Contr. por Tempo Determinado – 
Rec. 495 – Cr 637 R$ 120.000,00

3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
495 – Cr 638 R$ 650.000,000

3390.48.00.0000 – Out. Aux.Financ. a P. Física – Rec. 
495 – Cr 648 R$ 250.000,000

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de setembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município
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 D E C R E T O   N° 1 0. 5 4 7, de 22/09/2015

Efetua a transferência de valores no 
total  de R$ 12.000,00.

           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. 7º da Lei Municipal nº 12.038 de 18 de 
dezembro de 2014 e art. 167, inciso VI da Constituição Federal, e tendo em 
vista o contido no protocolado nº 2660357/2015, 

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei 

Municipal nº 12.038 de 18 de dezembro de 2014, artigo 7º, mediante 
a transferência de valores no total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

 I.  Ficam acrescidos os seguintes valores 

1800 – Instituto de Pesquisa e Planejamen-
to Urbano

1801 – Departamento Administrativo

1545100102.388 – Manutenção das Ativida-
des do Depto. Administrativo – Iplan 

3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – P. Jurídica – Rec. 1 – CR 1669

R$ 12.000,00

 II.  Ficam reduzidos os seguintes valores

1800 – Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano

1801 – Departamento Administrativo

1545100102.388 – Manutenção das Atividades 
do Depto. Administrativo – Iplan 

3390.35.00.0000 – Serviços de Consultoria – 
Rec. 1 – CR 1667

R$ 12.000,00

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de setembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Resultado do Pregão 596/2014
REGISTRO DE PREÇOS

Ata: 360
Pregão:  596     Proc:  948
Data do Pregão:09/03/15     Validade da ATA:   até   

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12372 Cozil Equipamentos Industriais Ltda   
E-mail   

CNPJ/CPF 54.177.886/0001-72

item Qtd Un Descrição Valor Unit.

3 30 UND

DESCASCADOR DE BATATAS E 
LEGUMES INDUSTRIAL- INOX – 
CAPACIDADE  06 kg -  Descascador 
de batatas e legumes para produção 
de até 120 kg/ h; - gabinete, tampa 
e caixa de comando em aço inox; 
- Tampa com sensor de segurança 
não permitindo o funcionamento da 
máquina quando aberta; - Potên-
cia:0,25 CV/ 300w; Frequência: 
60hz; -Voltagem: 127 v OU BIVOLT; 
- Produto em conformidade com a 
NR e INMETRO; Garantia mínima 
de 12 meses após a entrega; 
Assistência técnica na cidade de 
Ponta Grossa; O Produto deve ser 
entregue com certificado de garantia 
e atender as normas atuais da NBR 
específica da ABNT. 

1.598,0000



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.626 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 20152

17 100 UND

CARRO  2 PLANOS ABERTO PARA 
TRANSPORTE EM INOX - Medidas 
mínima:  1000x600x 900mm (C x L x 
A) de estrutura tubular; - Totalmente 
em aço inoxidável AISI304, liga 
18,8 dotado de rodízio giratório em 
poliuretano e com freio nos rodízios 
posteriores, alça para transportar 
reforçadas tipo tubular em aço ino-
xidável; - Os planos devem possuir 
nas laterais/bordas, protetores 
tubulares; - Altura do plano inferior 
mínimo de 30 cm (em relação ao 
piso); - Fabricação: Sem pontos 
cortantes, superfícies ásperas, 
soldas devem possuir superfícies 
lisa e homogênea; Garantia mínima 
de 12 meses após a entrega. 

887,0000

Pregoeiro: Igor Vinicius Pinto
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão 596/2014
REGISTRO DE PREÇOS

Ata: 359
Pregão:  596                         Proc:  948
Data do Pregão:09/03/15     Validade da ATA:   até 25/09/2016    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
12371 Infinit Comercio e Representação Ltda   
E-mail   

CNPJ/CPF 21.094.655/0001-46

item Qtd Un Descrição Valor Unit.

2 30 UND

EXTRATOR DE SUCO INOX - Po-
tência 0,25 CV/500 w;  - Frequência 
60Hz; - Voltagem 127V; - Rotação 
1750rpm; Garantia mínima de 12 
meses após a entrega; Assistência 
técnica na cidade de Ponta Grossa; 
O Produto deve ser entregue com 
certificado de garantia e atender as 
normas atuais da NBR específica 
da ABNT. 

228,0000

11 100 UND

GELADEIRA VERTICAL (tipo 
expositor) - Capacidade aproxi-
mada:  572 litros; - Cor: branco; 
- Sistema: FROST FREE; - Porta 
com fechamento automático e 
trava de carga; - Porta de vidro 
duplo antiembaçante;  - Prateleiras 
suspensas e reguláveis mínimo 
4unidades; - Faixa de temperatura 
de 2 a 8ºC;  - Voltagem 127 v; - 
Com opcional: de pés niveladores; 
Garantia mínima de 12 meses após 
a entrega; Assistência técnica na 
cidade de Ponta Grossa; O Produto 
deve ser entregue com certificado 
de garantia e atender as normas 
atuais da NBR específica da ABNT. 

2.440,0000

12 50 UND

GELADEIRA VERTICAL (tipo 
expositor) - Capacidade aproxi-
mada:  406 litros; - Sistema Frost 
Free; - Cor: branco; - Porta com 
fechamento automático e trava 
de carga;           - Porta de vidro 
duplo, antiembaçante;  - Prateleiras 
suspensas e reguláveis no mínimo 
4 unidades; - Faixa de temperatura 
de 2 a 8ºC;  - Voltagem 127 v;  - 
Com opcional: pés niveladores. 
Garantia mínima de 12 meses após 
a entrega; Assistência técnica na 
cidade de Ponta Grossa; O Produto 
deve ser entregue com certificado 
de garantia e atender as normas 
atuais da NBR específica da ABNT. 

2.550,0000

13 3 UND

RERIGERADOR VERTICAL 
INDUSTRIAL 4 PORTAS:  - Corpo 
externo em aço inoxidável AISI 
304 LIGA 18,8, porta (cega) e 
dobradiças em aço inoxidável, com 
sistema de fechamento magnético, 
corpo interno em alumínio liso; - 
Prateleiras gradeadas e corrediças 
de alumínio ou aço inoxidável;   
- Temperatura: 2º C a 6ºC;  - Con-
trole de Temperatura: Controlador 
Eletrônico Digital, com indicador 
digital de temperatura e degelo 
automático natural. Pés reguláveis 
Voltagem: 127 v Garantia mínima 
de 12 meses após a entrega; 
Assistência técnica na cidade de 
Ponta Grossa; O Produto deve ser 
entregue com certificado de garan-
tia e atender as normas atuais da 
NBR específica da ABNT. 

2.800,0000

18 100 UND

MESA DE APOIO EM AÇO INOXI-
DÁVEL - Mesa de apoio toda em 
aço inoxidável AISI 304, Liga 18,8 
estrutura tubular com tampo pra-
teleira parte inferior, superfície lisa 
com rodízio posterior com freio;  - 
Tampo superior e inferir com chapa 
de no mínimo 1.2 cm espessura, 
e liso, Medidas: 1200 x 600 x 800 
mm (C x L x A); Garantia mínima de 
12 meses após a entrega; 

1.150,0000

21 80 UND

PRATELEIRA SUPENSA EM INOX 
- Prateleira suspensa em aço inox 
AISI 304 0U 430 escovado com 
fixação em mão francesa. - Di-
mensões: 1000 x 300 mm (C x L); 
Garantia mínima de 12 meses após 
a entrega. 

196,0000

23 30 UND

BANCADA COM CUBA EM AÇO 
INOXIDÁVEL PARA COZINHA, ES-
TRUTURA TUBULAR, DESENHO 
SANITÁRIO.  Em aço inox padrão 
AISI 304 liga 18:8 medida total 
(1000 mm x 700mm), contendo 
espelho de 150mm, com uma cuba 
medido 500x400x300 mm, altura 
total de 850mm com estrutura em 
aço inox tubular, base com sapatas 
niveladores.  Acabamento sem 
pontos cortantes. CUBAS SEM RE-
CORTES E EMENDAS, DEVE SER 
EMBUTIDA NA BANCADA (TIPO 
MONOBLOCO)  Garantia mínima 
de 12 meses após a entrega. 

1.349,5000

Pregoeiro: Igor Vinicius Pinto
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão 596/2014
REGISTRO DE PREÇOS

Ata: 357
Pregão:  596                         Proc:  948
Data do Pregão:09/03/15     Validade da ATA:   até 25/09/2016     
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

5639 PARALELAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS LTDA 0 0

CNPJ/CPF 07.555.459/0001-09

item Qtd Un Descrição Valor Unit.

1 10 UND

BALANÇA DE PLATAFORMA ELE-
TRÕNICA - Balança digital eletrônica 
com coluna capacidade para 150 kg, 
divisão de 20g a 50g, com rodízio para 
facilitar o deslocamento; - Plataforma 
em aço carbono;  - Bateria recarregável 
(autonomia até no mínimo 40 horas); 
- Bi volt automático 110/220 - fonte 
chaveada interna;  - Visor com displays 
luminoso; - Tempo de estabilização 
menor que 3 segundos;  -Busca auto-
mática de zero;  - Alcance da Tara: até 
50% da capacidade;  - Fácil calibração 
(digital).  Garantia mínima de 12 meses 
após a entrega; Assistência técnica na 
cidade de Ponta Grossa; O Produto 
deve ser entregue com certificado de 
garantia e atender as normas atuais da 
NBR específica da ABNT.

1.210,0000

4 30 UND

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, 
COPO MONOBLOCO INOX CAPACI-
DADE 8 LITROS - Potência: 0,5CV/665 
w, frequência 60hz; - Voltagem: 127 v, 
capacidade 8 litros, rotação 3500rpm.   
Garantia mínima de 12 meses após a 
entrega; Assistência técnica na cidade 
de Ponta Grossa; O Produto deve ser 
entregue com certificado de garantia 
e atender as normas atuais da NBR 
específica da ABNT. 

809,9000

7 20 UND

FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADO-
RES COM FORNO E ACOMPANHADO 
DE CHAPA DE GRELHAR EM FERRO 
FUNDIDO BAIXA PRESSÃO  Dimen-
são máxima: 1060x 1140 x 900 mm (L 
x P x A) - Com perfil estrutural de 08 
a 10 cm de largura, com queimadores 
duplos em ferro fundido 180 mm de 
diâmetro, grelhas reforçadas de 40 x 
40 cm em ferro fundido; - Instalação 
centralizada; - Pintura eletrostática a 
pó. Registro em latão forjado; - Forno 
revestido internamente com   material 
resistente a corrosão, piso em chapa 
galvanizada e com tampa em inox, 
forno baixa pressão com controle de 
chama no varão do fogão, isolamento 
térmico em lã de rocha; - Pés revesti-
dos com sapatas de material resistente 
e contra corrosão; Dimensão

1.782,0000

8 60 UND

Chapa para acoplar nas grelhas 
material em ferro fundido. (Tamanho 
FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADO-
RES COM FORNO E ACOMPANHADO 
DE CHAPA DE GRELHAR EM FERRO 
FUNDIDO BAIXA PRESSÃO - Dimen-
são máxima: 1550 x1140 x 900 mm (L 
x P x A); - Com perfil estrutural de 08 
a 10 cm de largura, com queimadores 
duplos em ferro fundido 180 mm de 
diâmetro, grelhas reforçadas de 40 x 
40 cm em ferro fundido. Pintura eletros-
tática a pó. Registro em latão forjado; 
- Chapas galvanizadas resistentes a 
corrosão; - Instalação centralizada;  - 
Pés Revestido com sapatas de material 
resistente contra corrosão; - Forno 
revestido internamente com   material 
resistente a corrosão, piso em chapa 
galvanizada e com tampa em 

2.350,0000

10 40 UND

FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADO-
RES COM  FORNO E ACOMPANHA-
DO DE CHAPA DE ACOPLAR EM 
FERRO FUNDIDO BAIXA PRESSÃO 
- Dimensão máxima: 1200mm x900mm 
x 800 mm (L x P x A); - Com perfil es-
trutural de 08 a 10 cm de largura, com 
queimadores duplos em ferro fundido 
180 mm de diâmetro, grelhas reforça-
das de 30 x 30 cm em ferro fundido. 
Pintura eletrostática a pó. Registro em 
latão forjado; - Chapas galvanizadas 
resistentes a corrosão; - Instalação de 
parede;  - Pés Revestido com sapatas 
de material resistente contra corrosão; 
- Forno revestido internamente com   
material resistente a corrosão, piso em 
chapa galvanizada e com tampa em 
inox, forno baixa pressão com controle 
de chama no varão do fogão,

1.524,0000

15 50 UND

FREEZER HORIZONTAL  Capacidade 
aproximada 415 a 430litros; Cor: 
branco; Puxador ergonômico, tampa 
balanceada rodízios reforçados, dreno 
frontal e   com duas tampas; - Equipa-
mento com dupla ação: refrigerador e 
conservador de congelados; - Maior 
resistência à corrosão e impactos: 
gabinete interno e externo em chapa 
de aço pintado;  - 04 pés com rodí-
zios: facilidade de remoção na hora 
da limpeza;  - Voltagem 127 v / 220 
v;  - Faixa Temp. 2 a 8ºC e -18 a -22ºC; 
Garantia mínima de 12 meses após a 
entrega; Assistência técnica na cidade 
de Ponta Grossa; O Produto deve ser 
entregue com certificado de garantia 
e atender as normas atuais da NBR 
específica da ABNT. 

1.614,9900

16 50 UND

FREEZER HORIZONTAL Capacidade 
aproximada de 500 a 520 l  - Cor: 
branco;  - Puxador ergonômico, tampa 
balanceada rodízios reforçados, dreno 
frontal; - Equipamento com dupla ação: 
refrigerador e conservador de conge-
lados; - Maior resistência à corrosão e 
impactos: gabinete interno e externo 
em chapa de aço pintado;  - 4 pés com 
rodízios: facilidade de remoção na hora 
da limpeza  - Voltagem 127 v / 220 
v;  - Faixa Temp. 2 a 8ºC e -18 a -22ºC 
Garantia mínima de 12 meses após a 
entrega; Assistência técnica na cidade 
de Ponta Grossa; O Produto deve ser 
entregue com certificado de garantia 
e atender as normas atuais da NBR 
específica da ABNT. 

1.739,9000

19 120 UND

FORNO À GÁS INDUSTRIAL - Dimen-
sões mínima interna:700 x 600 x 30 (L 
x A x P); - Inteiramente em chapa aço, 
com no mínimo duas grades prateleiras 
com suporte de aço cromado e altura 
de quatro a seis; - Isolamento térmico 
completo, porta em aço, manipulador 
de temperatura com no mínimo 4 
posições de graduação; Garantia 
mínima de 12 meses após a entrega; 
Assistência técnica na cidade de Ponta 
Grossa; O Produto deve ser entregue 
com certificado de garantia e atender 
as normas atuais da NBR específica 
da ABNT 

900,0000

20 80 UND

PRATELEIRA SUPENSA EM INOX - 
Prateleira suspensa em aço inox AISI 
304 com fixação em mão francesa; - 
Dimensões: 1000 x 400 mm (C x L); 

249,0000

24 53 UND

CHAPA EM FERRO FUNDIDO - Chapa 
de grelhar em ferro fundido para fogão 
de queimadores de 40 cm (duplo). - 
Medidas aproximadas 42 x 92 cm    

360,0000

Pregoeiro: Igor Vinicius Pinto
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão 596/2014
REGISTRO DE PREÇOS

Ata: 358
Pregão:  596                         Proc:  948
Data do Pregão:09/03/15     Validade da ATA:   até 25/09/2016    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

11530 A. PAZINATO MARINGÁ ME
(44) 
3267-
3040

 

E-mail apazinatomaringa@brturbo.com.br 
CNPJ/CPF 04.352.905/0001-81

item Qtd Un Descrição Valor Unit.

6 30 UND

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 
INOX, COPO MONOBLOCO INOX 
CAPACIDADE 4 LITROS - Potência: 
0,5CV/665 w; - Frequência 60hz; 
- Voltagem: 127 v; - Capacidade 4 
litros; -  Rotação 3500rpm;   Garantia 
mínima de 12 meses após a entrega; 
Assistência técnica na cidade de Ponta 
Grossa; O Produto deve ser entregue 
com certificado de garantia e atender 
as normas atuais da NBR específica 
da ABNT. 

730,0000

9 20 UND

FOGÃO INDUSTRIAL 4 QUEIMADO-
RES COM FORNO E ACOMPANHA-
DO DE CHAPA DE ACOPLAR EM 
FERRO FUNDIDO BAIXA PRESSÃO  
- Dimensão máxima: 1000mm x880mm 
x800mm (L x P x A);  -Com perfil 
estrutural de 08a 10 cm de largura, 
com queimadores duplos em ferro 
fundido 180 mm de diâmetro, grelhas 
reforçadas de 30 x 30 cm em ferro 
fundido;  - Instalação de parede;  - 
Pintura eletrostática a pó. Registro 
em latão forjado;  - Forno revestido 
internamente com   material resistente 
a corrosão, piso em chapa galvanizada 
e com tampa em inox, forno baixa 
pressão com controle de chama no 
varão do fogão, isolamento térmico 
em lã de rocha. Pés revestidos com 
sapatas de material resistente e contra 
corrosão;  -  Dimensão 

1.600,0000

14 50 UND

MULTIPROCESSADOR DE ALI-
MENTOS TIPO INDUSTRIAL COM 6 
DISCOS - Estrutura: corpo de aço ino-
xidável; - Motor: ½ cavalo; - Voltagem: 
127v; Garantia mínima de 12 meses 
após a entrega; Assistência técnica na 
cidade de Ponta Grossa; O Produto 
deve ser entregue com certificado de 
garantia e atender as normas atuais da 
NBR específica da ABNT. 

2.400,0000



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.626 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2015 3

22 30 UND

BANCADA COM CUBA EM AÇO 
INOXIDÁVEL PARA COZINHA, 
ESTRUTURA TUBULAR   Em aço 
inox padrão AISI 304 liga 18:8 medida 
total (1200 mm x 700mm), contendo 
espelho de 150mm, com uma cuba 
medido 600x500x300 mm altura  
total de 850mm com estrutura em 
aço inox tubular, base com sapatas 
niveladores. Acabamento sem pontos 
cortantes.  CUBAS SEM RECORTES 
E EMENDAS, DEVE SER EMBUTIDA 
NA BANCADA (TIPO MONOBLOCO) 
Garantia mínima de 12 meses após 
a entrega. 

1.780,00

Pregoeiro: Igor Vinicius Pinto
_____________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 297/2015
Data: 06/10/15
Horário: 13:00horas
Objeto:  Aquisição de Frios para Comercialização no Programa Mercado da 
Familia
Valor máximo: R$ 154.610,00 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos 
e dez reais). 
Dotação Orçamentária: 

2903 23 692 132 2 197 339030079900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura 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

MARCIO FERREIRA
Secretário Municipal de Abastecimento
Ponta Grossa, 24 de setembro de 2015.

_____________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 234/2015  

Processo nº 383/2015 
para Aquisição de material consumo utilizado no Laboratório de Prótese 
Dentária, da Secretaria Municipal de Saúde, realizado em 02/09/2015 – 
FRUSTRADO.
Pregoeira:  Indianara de F. Eidam
Maiores informações: (42) 3220-1337
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 249/2015
Pregão Eletrônico nº 249/2015 – Processo nº 405/2015 – para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família, realizado em 04/09/2015.
Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

3 1 APTI ALIMENTOS LTDA 1200 0,5100 612,00
4 1 APTI ALIMENTOS LTDA 1200 0,5100 612,00
5 1 APTI ALIMENTOS LTDA 1200 0,5100 612,00
6 1 APTI ALIMENTOS LTDA 9000 0,5100 4.590,00

8 1 JULIANTONI DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENTOS LTDA 1200 3,5000 4.200,00

1 1 D´Mille Indústria e comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda 2400 2,3900 5.736,00

2 1 D´Mille Indústria e comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda 1800 4,0999 7.379,82

9 1 LICISUL COMERCIAL LT-
DA-ME 6840 2,2600 15.458,40

7 1 COAMO AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 3000 7,4000 22.200,00

Total por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
APTI ALIMENTOS LTDA 6.426,00
JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA 4.200,00

D´Mille Indústria e comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda 13.115,82

LICISUL COMERCIAL LTDA-ME 15.458,40
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 22.200,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão nº 272/2015
Pregão Eletrônico nº 272/2015 – Processo nº 436/2015 – para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios (margarinas) para comercialização nas unidades 
do Programa Mercado da Família, realizado em 08/09/2015.
Lote Item Fornecedor Qtd Unitário  Total

1 1 COAMO AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 3600 1,77 6.372,00

2 1 COAMO AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 4200 1,92 8.064,00

Total por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA 14.436,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
_____________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015
Contratado: EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA
CNPJ: 03.319.996/0001-90
Contratante: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
Objeto: Participação e aquisição do livro Anuário “Campos Gerais Terra de 
Riquezas”, Edição 2015.
Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Prazo: 30 (trinta) dias
Fundamento: Artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93
Ponta Grossa, 24 de setembro de 2015

ODAILTON JOSÉ MOREIRA DE SOUZA
Diretor Presidente

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 007/2015
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES
OBJETO: Prestação de serviço preparo, a cocção e o fornecimento de re-
feições para os atletas que irão participar dos 58º Jogos Abertos do Paraná.
VALOR: R$ 38.240,00 (trinta e oito mil duzentos e quarenta reais).
PRAZO: 20 a 29/11/2015.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 15/2015.

CONTRATO Nº 447/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA
OBJETO: Fornecimento de aquisição de passagem intermunicipal (Ponta 
Grossa x Carambeí) e (Carambeí x Ponta Grossa), visando aquisição de 
créditos de transporte destinada a 02 (dois) funcionários da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
VALOR: R$ 5.385,60 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade n ° 058/2015.

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,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga 
existente no Quadro de Servidores do Município, nos termos do processo 
protocolado sob nº 0050078/2015,

CONVOCA
NOME EMPREGO CLASS

Rodrigo Teixeira de Ramos Motorista de Ônibus 11

 Candidato aprovado no Concurso Público nº 003/2014, a com-
parecer  até o dia 02/10/2015 (Dois de outubro de 2015) , no horário das 
9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secre-
taria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde 
de Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da 
vaga. 
 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desistên-
cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em razão de sua aprovação 
no referido concurso público.
Sec. Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 23 de setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de 

Recursos Humanos  
_____________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                               
            O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista  a necessidade de suprir vagas 
existentes na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do processo 
protocolado sob nº 0330374/2015,

CONVOCA
NOME EMPREGO CLASS

Ana Paula Lemos Enfermeiro PSF 68
Maria Diniz Braun Enfermeiro PSF 69

 Candidatas aprovadas no Concurso Público nº 003/2011, a com-
parecerem  até o dia 02/10/2015 (Dois de outubro de 2015), no horário das 
9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de 
Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmarem a aceitação da 
vaga. 
 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desis-
tência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em razão de suas 
aprovações no referido concurso público.
Sec. Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 23 de setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de 

Recursos Humanos  
_____________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                               
            O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista  a necessidade de suprir vaga 
existente na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, 
nos termos do processo protocolado sob nº 0330374/2015,

C O N V O C A
NOME Unidade de Saúde CLASS

Giglian do Rocio Szcyme-
zszyn Adam Polan Kossobudzki 21

 Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 003/2011, para o emprego 
público de Agente Comunitário de Saúde,  a comparecer até o dia 1°/10/2015 
(Primeiro de outubro de 2015)  no horário das 9h00min às 17h30min, no 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de 
Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, 
Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga, munida de fotocópia 
do comprovante de endereço, e no caso deste estar em nome do cônjuge 
ou outro parente, apresentar também documento que comprove o grau de 
parentesco.
 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desistên-
cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em razão de sua aprovação 
no referido teste seletivo.
Sec. Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 24 de setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de 

Recursos Humanos

D I V E R S O S

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em 
atendimento às prescrições legais, CONVOCA, os membros do Poder Legis-
lativo e a população  princesina , a participar, no próximo dia 29 de setembro 
de 2015 , às  14:30 horas , no plenário da Câmara Municipal de Ponta Gros-
sa, de AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo apre-
sentará sinteticamente o Relatório da Execução Orçamentária e Relatório da 
Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre do exercício financeiro de 2015.. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de setembro de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Odailton José Moreira de Souza
Secretario Municipal de Gestão Financeira 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, em 
atendimento às prescrições legais, COMUNICA e CONVIDA toda a comu-
nidade pontagrossense e quaisquer interessados a participar no próximo 
dia 29/09/2015, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de AU-
DIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que o Poder Executivo apresentará a 
Proposta Orçamentária para o Exercício 2016, às 15h00min.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

_____________________________________________________________

RELAÇÃO  DE DADOS DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA  DA APPDF 
– ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFOR-
MIDADES FACIAIS  GESTÃO 2015 A  2017
POSSE REALIZADA EM 27/08/2015 – CHAPA ÚNICA
NOME CARGO

Clemersom Aparecido da Silva Presidente

Solange Aparecida Ribeiro Ramos Vice-Presidente

Regiane Bueno Lemes 1º Secretária

Janete da Luz 2º Secretária

Luzia Aplevicz 1º Tesoureira

Jurema Abreu da Rosa 2º Tesoureira

Luiz Cézar Marques Rosa Diretoria de Patrimônio

Valter Messias da Rosa Diretoria de Patrimônio

Joelma Pereira Loiola Felix Diretoria de Patrimônio

Júlio Cesar Ferreira Diretoria de Patrimônio

Francisca Arruda da Rosa Conselho Fiscal

Rita de Cascia Oliveira Messias 
da Rosa

Conselho Fiscal

Mislaine Cristovão Ferreira Conselho Fiscal

Daniel Luis de Oliveira Conselho Fiscal

Emanuel Vasco de Ramos UGT

Maria Tereza Szcymczyn UGT

_____________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 5/2015

 Dispõe sobre o FÓRUM PERMANENTE DE PREVENÇÃO AO USO 
INDEVIDO DE DROGAS - FÓRUM PREVIDA.

 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE PONTA GROSSA (COMAD-PG), no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XIV do Regimento 
Interno;
 Considerando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Lei Municipal nº 
11.435, de 19 de agosto de 2013; e

 Considerando, ainda, a deliberação unânime do Plenário em reu-
nião ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º  Fica instituído, como espaço popular e coletivo de discussão e 
implementação das ações previstas na Política Municipal sobre 
Drogas, o FÓRUM PERMANENTE DE PREVENÇÃO AO USO IN-
DEVIDO DE DROGAS.

 Parágrafo Único. Nas suas relações sociais, o Fórum Permanente 
de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas adotará, também, a deno-
minação de Fórum PREVIDA.

Art. 2º  O Fórum PREVIDA será formado por um número ilimitado de pes-
soas físicas e/ou jurídicas que demonstrem interesse e compromis-
so de participar de discussões e/ou atividades de prevenção ao uso 
indevido de drogas, como estratégia para alcançar as metas esta-
belecidas na Política Municipal sobre Drogas.

Art. 3º  São direitos dos participantes do Fórum PREVIDA:
 I - votar e ser votado para as funções diretivas do Fórum;
 II - propor, discutir e defender qualquer medida de interesse do 

Fórum;
 III - usar da palavra na Plenária.
Art. 4º  São deveres dos participantes:
 I- cumprir as disposições desta Resolução, bem como as delibera-

ções da Plenária;
 II- participar da Plenária.
Art. 5º  O Fórum PREVIDA tem por objetivo geral discutir e propor ações 

na prevenção da drogadição, exercendo a função de articulação e 
controle social, em harmonia com a Política Municipal sobre Drogas.

Art. 6º  São objetivos específicos do Fórum:
 I - incentivar a colaboração e a participação da comunidade em fa-

vor de programas e projetos voltados à prevenção ao uso indevido 
de drogas;

 II - realizar permanente trabalho de conscientização da sociedade 
e das instituições privadas na oferta de recursos em geral para o 
cumprimento de seus objetivos;

 III - articular a obtenção de recursos financeiros nas áreas públicas 
e privadas, nacionais ou internacionais, para a execução de estu-
dos, programas e projetos relacionados com seus objetivos.

Art. 7º  São órgãos diretivos:
 I - Plenária;
 II - Coordenadoria Geral;
 III - Conselho Consultivo.
Art. 8º  A Plenária do Fórum PREVIDA, convocada pelo Presidente do Con-

selho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMAD-PG, 
incluirá todas os seus participantes.

Art. 9º  A Coordenadoria Geral compõe-se de Coordenador, Vice-Coorde-
nador, Secretário e Secretário Adjunto e será eleita pela Plenária, 
para um mandato de um (01) ano,  permitida uma reeleição.

 § 1º No caso de vacância de qualquer cargo, caberá à Plenária es-
colher o substituto, que completará o mandato.

 § 2º Os cargos da Coordenadoria Geral não receberão qualquer 
remuneração.

 § 3º As competências da Coordenadoria Geral serão estabelecidas 
no Regimento Interno.

Art. 10º O Conselho Consultivo será constituído por 6 (seis) pessoas es-
pecializadas na prevenção ou tratamento de dependência química, 
cujos nomes serão propostos pela Coordenadoria Geral e aprova-
dos pelo COMAD-PG.

 Parágrafo Único. Cada membro do Conselho Consultivo será in-
dicado com um suplente, que o substituirá em suas ausências e/ou 
impedimentos.

Art. 11°  Compete ao Conselho Consultivo:
 I - auxiliar a Coordenadoria Geral na análise e discussão das pro-
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postas de prevenção à drogadição, apresentando sugestões para o 
desempenho das funções institucionais do Fórum.

 II - colaborar com a Plenária na análise de temas técnicos que exi-
jam a intervenção especializada.

Art. 12° O Fórum PREVIDA somente será extinto diante da impossibilidade 
de manter suas atividades ou por não mais cumprir seus objetivos, 
mediante deliberação do COMAD-PG.

Art. 13°  Os casos omissos serão decididos pela Coordenadoria Geral, ad 
referendum do COMAD-PG.

Art. 14°  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Ponta Grossa, 23 de setembro de 2015

Claudimar Barbosa da Silva
PRESIDENTE DO COMAD-PG

_____________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 6/2015

             Corrige a denominação e inclui representantes de órgãos públicos e 
entidades da sociedade civil na composição do COMAD-PG.

 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE PONTA GROSSA (COMAD-PG), no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, inciso XIV do Regimento 
Interno;
 Considerando o disposto no § 1º, do art. 6º, da Lei Municipal nº 
11.435, de 19  de agosto de 2013;
 Considerando, ainda, a necessidade de correção da denominação 
de órgãos e entidades cujos representantes integram o COMAD-PG, de acor-
do com a legislação vigente;
 Considerando, também, a necessidade de se incluir no Plenário do 
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas representantes de 
órgãos e entidades que, pela sua especialidade e área de atuação, possam 
contribuir para a discussão de temas de competência do COMAD-PG;
 Considerando, finalmente, a deliberação unânime do Plenário em 
reunião ordinária realizada no dia 23 de setembro de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1º  Ficam incluídos no Conselho Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas de Ponta Grossa (COMAD-PG) representantes 
dos seguintes órgãos e/ou entidades:

 I – SMCSP – Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança 
Pública, um representante;

 II - COREN-PR – Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, 
um representante.

 § 1º Fica alterada a representação da Polícia Militar do Paraná, 
excluindo-se o representante do 1º Batalhão da Polícia Militar e 
incluindo-se a 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar 
Comunitária. 

 § 2º Fica corrigida a representação da Polícia Civil, para que 
da mesma passe a constar a 13ª Subdivisão Policial de Ponta 
Grossa.

 § 3º Fica corrigida a denominação da Secretaria Municipal de 
Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos para Secretaria Muni-
cipal de Gestão Financeira.

Art. 2º  Em decorrência das alterações definidas no artigo anterior, o 
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD-
-PG) será composto de forma paritária por 22 (vinte e dois) mem-
bros titulares e respectivos suplentes, representantes dos seguintes 
órgãos e entidades:

 I - do Poder Público:
a) SMCSP – Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Públi-

ca, um representante;
b) SMS - Secretaria Municipal de Saúde, um representante;
c) SMA - Secretaria Municipal de Administração, um representante;
d) SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, um repre-

sentante;
e) SME - Secretaria Municipal de Educação, um representante;
f) FUNDESP - Fundação Municipal de Esportes, um representante;
g) SMGF - Secretaria Municipal de Gestão Financeira, um repre-

sentante;
h) SMICQP - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualifi-

cação Profissional, um representante;
i) UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, um represen-

tante;
j) Polícia Civil – 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, um re-

presentante;
k) Polícia Militar - 5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar 

Comunitária, um representante.

 II – da Sociedade Organizada:
a) CRF-PR - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, 

um representante;
b) CRESS-PR - Conselho Regional de Serviço Social – 11ª Região, 

um representante;
c) CRP-PR - Conselho Regional de Psicologia do Paraná, um re-

presentante;
d) COREN-PR – Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, 

um representante;
e) ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 

Grossa, um representante;
f) Subseção de Ponta Grossa da OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil, um representante;
g) CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança, um represen-

tante;
h) APP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pa-

raná, um representante;
i) Comunidades terapêuticas e entidades de Assistência em regime 

de internação, um representante;
j) PREVIDA - Fórum Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de 

Drogas, um representante;
k) Instituições Particulares de Ensino Superior, um representante.

 Parágrafo Único. O Presidente do COMAD-PG solicitará à Secre-
taria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, ao Comando da 
5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e ao 
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná a indicação dos res-
pectivos representantes, titulares e suplentes, até 15 (quinze) dias 
após a publicação desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação; revoga-
das as disposições em contrário.

 
Ponta Grossa, 23 de setembro de 2015.

Claudimar Barbosa da Silva
PRESIDENTE DO COMAD-PG

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 27/2015

Assunto: Aprovação da adesão ao cofinanciamento estadual fundo a 
fundo dos Pisos Paranaenses de Assistência Social II e V

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 previs-
tas na Lei n° 10.075 de 17/11/09 e considerando:

- Deliberação 037/2014 do CEAS-PR
- Resolução 135/2015 do CEAS-PR
- Ofícios 35 e 36 da GPSE com os Planos de Ações dos recursos cofinan-
ciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

Resolve aprovar, em reunião ordinária realizada no dia 24 de setembro de 
2015, a adesão ao Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II – Centro 
POP e aoPiso Paranaense de Assistência Social - PPAS V (Serviço de Aco-
lhimento Institucional para Adultos e Famílias).

Em 24 de setembro de 2015

Beatriz de Souza
Presidente do CMAS

_____________________________________________________________
CONVITE

CONVIDAMOS a população princesina, os membros do Poder Executivo 
(Prefeito Municipal e demais membros) e do Poder legislativo (Senhores 
Vereadores) a participar no próximo dia 29 de setembro de 2015, às 15:30 
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, onde estaremos apresentando Relatório de Execução Financei-
ra referente ao 2º quadrimestre do ano de 2015 da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Angela C. de O. Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

_____________________________________________________________
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA 
EDITAL Nº 10/2015

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por intermédio do Diário Oficial do 
Município, torna público para ciência dos interessados que estarão abertas 
as inscrições para o processo de CREDENCIAMENTO DE ESTABELECI-
MENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIO-
TERAPIA, tendo como objetivo a realização de procedimentos de fisiotera-
pia, de acordo com o disposto na Lei 4.608 de 04 de setembro de 1991 e 
suas alterações e instrução normativa nº 01, de 05 de dezembro de 1991. 

I – DO OBJETO 
Este procedimento tem por objetivo credenciar estabelecimentos prestadores 
de serviços de Fisioterapia, de forma complementar ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo tratamento 
fisioterápico com recursos eletroterápicos, termoterápicos, fototerápicos e 
cinesioterápicos em que o paciente necessitar conforme patologia e após 
avaliação do mesmo. 

II – DO ACESSO 
O acesso ao sistema de credenciamento é livre a todas as pessoas jurídi-
cas prestadoras dos serviços constantes do objeto do presente, e se dará 
a qualquer momento, no período de 15(quinze) dias contados da data de 
publicação do presente no Diário Oficial do Município, desde que atendidos 
os requisitos definidos no presente edital. 

III – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO 
Qualquer interessado poderá impugnar o presente Edital de Chamamento 
por eventuais irregularidades, ficando para tanto estabelecido o prazo im-
prorrogável de 15 dias após a publicação do edital para protocolar o pedido 
de impugnação. 

IV – DA INSCRIÇÃO 
O interessado em se inscrever no processo de credenciamento nº 10 /2015 
deverá preencher a Proposta de Credenciamento e os anexos com letra legí-
vel, e apresentar os documentos elencados no item VII da referida instrução 
normativa. Tais documentos deverão ser apresentados em via original, por 
publicação em órgão da Imprensa Oficial ou então por qualquer processo de 
cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apre-
sentadas com os respectivos originais, para autenticação no ato da inscrição, 
pelas pessoas para este fim designadas, junto ao setor do Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e encaminhados à Comissão de Cre-
denciamento da Secretaria Municipal de Sáude, a partir de 15 dias contados 
no momento de sua publicação em diário oficial, no horário das 12h às 18h. 
O Edital de Credenciamento também estará disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa (www.pontagrossa.pr.gov.br), a partir da data de 
sua publicação em Diário Oficial. 

V- DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
1. Poderão se credenciar as empresas que prestem serviços relativos à área 
especificada no item I, desde que forneçam toda a documentação exigida 
neste edital. 
2. Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que 
estejam cumprindo as sansões previstas nos inciso IV e V do art. 2º da Lei 
Municipal nº 8.393/2005. 
3. Não poderão participar do presente credenciamento servidores públicos 
desse município, conforme o artigo 9º , III da Lei 8.666/93.
4. No presente credenciamento é vedada a participação de empresas em 
consórcio e empresas de funcionários públicos concursados pela Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa. 
5. Não poderá participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal. 
6. Não poderá participar empresa em processo de falência ou recuperação 
judicial, concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação. 
7. Os serviços serão realizados por profissionais fisioterapeutas com vínculos 
empregatícios habilitados da CONTRATADA em suas dependências e com a 
utilização de seus equipamentos. 
8. Somente poderão participar empresas cujo local de atendimento esteja 
situado na cidade de Ponta Grossa. 
9. A CONTRATADA deverá possuir instalações físicas que disponham de 
(conforme RDC 50/02 e NBR 9050): 
- Sala de espera com número de assentos suficientes para acomodar todos 
os usuários; 
- Iluminação e ventilação satisfatórias à demanda; 
- Consultório para avaliação contendo: maca, lavatório para higiene das 
mãos com dispositivo para sabão líquido e porta toalhas de papel, equipa-
mentos fisioterápicos para a avaliação; 

- Salas equipadas de eletrofototermoterapia com macas em perfeitas con-
dições de uso separadas por divisórias e/ou biombos entre elas a fim de 
preservar o natural pudor e a intimidade do cliente; 
- Sala de cinesioterapia com espaço físico adequado para o atendimento e 
equipamentos: tatame, bicicleta ergométrica, esteira elétrica, espaldar, esca-
da com rampa conjugada, barra paralela, banco para exercícios, bolas em 
diversos tamanhos, halteres, colchonetes, bastões, “thera-band”, caneleiras, 
equipamentos para propriocepção, cama elástica, espelho, rolos de apoio; 

- Banheiro masculino e banheiro feminino para clientes, sendo que um deles 
deve ser adaptado aos portadores de necessidades especiais (largura míni-
ma de 1,50m e barras de apoio); 
- Banheiro com vestiário para funcionários; 
- Caso haja desnível na entrada ou entre ambientes da clínica (acima de 
5cm), deverão existir rampas de acesso com uma inclinação máxima de 
8,00%, sempre acompanhadas de corrimão em ambos os lados; 
- A clínica deverá possuir uma área mínima de 150m² com, no mínimo, 70% 
desta área destinada ao atendimento fisioterápico (o que inclui recepção, 
circulações, salas de avaliação e salas de atendimento), e toda adequada 
para o atendimento de portadores de deficiência física, possuindo, inclusive, 
1 (uma) cadeira de rodas (no mínimo) para uso do cliente; 
- A clínica deverá ter uma área destinada ao Depósito de Material de Limpeza 
(DML), contendo um tanque e armário para produtos de limpeza; 
- Todo ambiente em que houver contato físico entre fisioterapeuta e paciente, 
deverá possuir uma pia para higienização das mãos; 
- A clínica deverá estar enquadrada nas normas exigidas pela Vigilância Sa-
nitária, inclusive no que diz respeito a materiais de acabamento (piso, parede 
e teto); 
- O horário de funcionamento da clinica deverá ser de 08 (oito) horas diárias.
- Deverá ter disponível 1 (uma) vaga em frente à clínica para embarque e 
desembarque de pacientes. 

10. A CONTRATADA deverá possuir no mínimo 3 (três) profissionais fisiote-
rapeutas; estes deverão possuir vínculo empregatício com a CONTRATADA. 

VI- DO VALOR 
Os serviços, objeto do presente contrato, serão remunerados de acordo com 
a Tabela SUS vigente, a qual se encontra a seguir, entendido este preço 
como justo e suficiente para a total execução do presente objeto, sendo que 
por procedimento será pago o valor referência conforme descrição abaixo 
com seu respectivo código, descrição do procedimento e valor: 
0302010017 Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós cirurgias 
uroginecológicas 6,35; 
0302010025 Atendimento fisioterapêutico em pacientes com disfunções uro-
ginecológicas 4,67; 
0302020012 Atendimento fisioterapêutico de paciente com cuidados palia-
tivos 6,35; 
0302020020 Atendimento fisioterapêutico em paciente oncológico clínico 
4,67; 
0302020039 Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré e pós cirurgia 
oncológica 6,35; 
0302030018 Atendimento fisioterapêutico em pacientes com alterações ocu-
lomotoras centrais com comprometimento sistêmico 6,35; 
0302030026 Atendimento fisioterapêutico em paciente com alterações ocu-
lomotoras periféricas 4,67; 
0302040013 Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno respi-
ratório com complicações sistêmicas 6,35; 
0302040021 Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtornos res-
piratórios sem complicações sistêmicas 4,67; 
0302040030 Atendimento fisioterapêutico em paciente com transtorno clínico 
cardiovascular 4,67; 
0309050030 Sessão de Eletroestimulação 0,77; 
0302040048 Atendimento fisioterapêutico em paciente pré/pós cirurgia car-
diovascular 6,35; 
0302040056 Atendimento fisioterapêutico nas disfunções vasculares perifé-
ricas 4,67; 
0302050019 Atendimento fisioterapêutico em pacientes no pré e pós opera-
tório nas disfunções músculo esqueléticas 6,35; 
0302050027 Atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras 4,67; 
0302060014 Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neu-
ro-cinético-funcionais sem complicações sistêmicas 4,67; 
0302060022 Atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neu-
ro-cinético-funcionais com complicações sistêmicas 6,35; 
0302060030 Atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimen-
to neuromotor 4,67; 
0302060049 Atendimento fisioterapêutico em paciente com comprometimen-
to cognitivo 6,35; 
0302060057 Atendimento fisioterapêutico em paciente no pré/pós operatório 
de neurocirurgia 6,35; 
0302070010 Atendimento fisioterapêutico em paciente médio queimado 4,67; 
0302070036 Atendimento fisioterapêutico em paciente com seqüela por quei-
maduras (médio e grande queimados) 4,67; 

Valor total do credenciamento: R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), 
recurso FAE/1000.

VII – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
O interessado em participar do processo de credenciamento para os serviços 
deve, obrigatoriamente, entregar os seguintes documentos: 

1. Preencher a Proposta de Credenciamento (anexo II) com letra legível; 
2. Preencher declarações conforme anexos III a IX; 

3. Cópia da Licença Sanitária atualizada (2015) e projeto aprovado; 

4. Cópia do Alvará de Funcionamento e/ ou Inscrição Municipal (ISS); 

5. Inscrição no CNPJ; 

6. Inclusão da empresa no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde); 

7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que 
deverão estar em plena validade na data da abertura do edital; 

8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena validade na data da 
abertura do edital; 

9. Certidão Negativa da Dívida Ativa Municipal, sede do interessado, deven-
do estar em plena validade na data da abertura do edital; 

10. Certidão Negativa de Débito, emitida pela Delegacia da Receita Estadual, 
sede do interessado, devendo estar em plena validade na data da abertura 
do edital; 

11. Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, sede do interessado, devendo estar em plena validade na 
data da abertura do edital; 

12. Comprovante de Registro de empresa no CREFITO

13. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-
trado e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 
eleição de seus atuais administradores; 

14. Carteira de Identidade, CPF, diploma legal de graduação, certificado de 
especialização (fisioterapeuta) e inscrição no respectivo Conselho Profissio-
nal de todos os profissionais; 

15- Documentos que comprovem o vínculo empregatício dos fisioterapeutas 
que irão executar os serviços para a CONTRATADA, cópia do contrato ou 
cópia da carteira de trabalho dos mesmos; 
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16- Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Tra-
balho (Lei 12. 440/11). 

17- Projeto Arquitetônico aprovado.

18- Declaração de Regularidade para funcionamento no CREFITO

VIII – CAPACIDADE INSTALADA 
1. A quantidade de procedimentos a serem fornecidos pelos prestadores de 
serviços levará em conta a capacidade instalada do credenciamento, tendo 
em vista ainda, como limitantes, a demanda de pacientes e a disponibilida-
de da programação física mensal estabelecida pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Será previamente estipulada a quantidade máxima quando do cre-
denciamento, para fins de apontamento junto ao instrumento contratual. Esta 
quantidade está baseada na portaria PT.MS/GM nº 1.101 de 12.06.2002, na 
qual se estabelece o parâmetro de produtividade paciente/hora. 

2. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do 
CONTRATADO e as necessidades do CONTRATANTE, os contraentes 
poderão fazer acréscimo de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores 
limites do contrato, durante o período de sua vigência, mediante justificativa 
aprovada pelo Secretário de Saúde. 

IX – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credencia-
mento será feita primeiramente pela Comissão de Credenciamento, que 
atestará regularidade documental, e posteriormente pela Gerência de Fisio-
terapia, que realizará vistoria “in loco”, devendo ser observado o seguinte: 

- A análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, pror-
rogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da do-
cumentação; 

- Vistoria no estabelecimento da proponente, para verificação das condições 
da prestação do serviço e do atendimento das exigências editalícias, sendo, 
após, emitido um Laudo de Vistoria do Estabelecimento – Relatório Técnico 
da Gerência de Fisioterapia. 

2. Serão declarados inabilitados os interessados: 
- Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou do Município, pelo Órgão 
que o expediu; 
- Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissio-
nal, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo 
mesmo; 
- Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória (documentação pessoal e profissional) ou qualquer norma exigida 
no Edital; 
- Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execu-
ção dos serviços prestados. 

X – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS 
1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do 
Edital, para efeito de habilitação o Município divulgará os resultados por meio 
de publicação no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br e afixação 
em mural na Secretaria de Saúde.

2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando 
suas razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo de até cinco 
(05) dias úteis, contados do primeiro dia útil subseqüente à data da divulga-
ção, ficando, nesse período, autorizado que tenha vistas ao seu processo. 
3. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso. 
4. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo enca-
minhado à Comissão de Credenciamento da Secretaria Municipal de Saú-
de, ficando estabelecido o prazo de até dez (10) dias úteis para reanálise 
e decisão; 
5. Da decisão proferida pela Comissão, não haverá recurso cabível; 
6. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados 
e não protelatórios; 
7. A decisão proferida pela Comissão ficará disposta no protocolado da do-
cumentação realizada pela empresa, devendo por esta ser retirada junto ao 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

XI – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Estando a empresa apta a contratar com o Município, o processo será enca-
minhado a Secretaria de Administração e Negócios Jurídicos, que verificará 
a regularidade do procedimento, visando a realização do procedimento de 
inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei 
de Licitações nº8666/ 93, tendo em vista o fato de que a competição resta 
faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas prestem os serviços especializados em 
questão, no intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 

XII - ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 
O habilitado será convocado para assinatura do instrumento contratual, de-
vendo comparecer no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, sob pena de 
decair do direito de credenciamento. 

XIII – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A execução do presente contrato compreende os seguintes serviços: 
- As solicitações de fisioterapia deverão ser feitas em requisição própria pelos 
médicos especialistas da rede municipal de saúde; 
- Os agendamentos desses pedidos serão realizados pelo Serviço de Fisio-
terapia, situado na Gerência de Fisioterapia, rua Visconde de Taunay, anexo 
a rodoviária.
- Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATADA através 
de seus profissionais e equipamentos; 
- A contratada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos proce-
dimentos quanto na elaboração dos respectivos laudos; 
- Os serviços somente poderão ser executados por profissionais fisioterapeu-
tas que possuem vínculo empregatício com a CONTRATADA. 
XIV – DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
1. O encerramento do edital, assim como do prazo para credenciamentos, 
se dará em 13 de  outubro de 2015. Os contratos serão firmados a partir da 
data da ordem de serviço. 
2. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
3. Dado o vencimento dos contratos estabelecidos como prazo máximo de 12 
(doze) meses, a Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá um novo Edital 
de Credenciamento, no qual os interessados poderão participar. 

XV – DO PAGAMENTO 
O pagamento do presente contrato será efetuado mensalmente, até o 10º dia 
útil do mês subseqüente ao da prestação de serviços, mediante apresenta-
ção das guias de fisioterapia (com as datas de realização das sessões e as 
devidas assinaturas dos clientes), e relatório dos atendimentos realizados, 
contendo especificações detalhadas por procedimento (número do CNES 
da empresa, nome do usuário, sexo, data de nascimento, número do cartão 
SUS, telefone, número de sessões realizadas, CID, código do procedimento, 
valor unitário e valor total das sessões realizadas) para a devida conferência. 

XVI – DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços creden-
ciados por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras ativi-
dades correlatas, sob responsabilidade do fiscal designado para acompa-
nhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios 
anexados ao processo do credenciado. 

XVII – DAS PENALIDADES 
1. À CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo 
da faculdade de rescisão e aplicação das demais penalidades previstas na 
Lei Municipal nº 8393, de 29 de dezembro de 2005, bem como da indeniza-
ção por eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação 
em vigor, na importância de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, 
pela execução irregular do contrato, ou ainda em caso de descumprimento 
das cláusulas contratuais e legislação atinente. 

2. Na eventual aplicação de multa, o seu quantum será automaticamente 
descontado do valor a ser pago à CONTRATADA. 

3. No caso de 05( cinco) reclamações não anônimas, perante a Ouvidoria da 
Secretaria de Saúde, sendo estas analisadas e consideradas procedentes, 
será suspenso o credenciamento.

XVIII – DA RESCISÃO 
1. Ocorrendo motivo que justifique e/ou aconselhe, atendido em especial 
o interesse do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notifi-
cação para imediata suspensão dos serviços. 

2. A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, 
para tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de trinta 
(30) dias. 

XIX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Nenhum credenciamento poderá ser concluído sem que ocorra uma visto-
ria técnica previa às instalações do credenciado. 
2. O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por 
razões de interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, devida-
mente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

XX – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa, para dirimir quaisquer dúvi-
das oriundas da execução deste instrumento. 

Ponta Grossa, 09 de julho de 2015. 

Angela Conceição Oliveira Pompeu        Paula Gisele Braz
   Secretária Municipal de Saúde                    Coordenadora deFisioterapia

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
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, usando das atribui-
ções que lhe conferem o cargo,

CONVOCA

Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) para a 
reunião ordinária que será realizada no dia 28 de setembro de 2015 (se-
gunda-feira), às 18h, na Sede da Fundação Municipal de Cultura (Centro 
da Música, Rua Frederico Wagner, nº 150, ao lado da Biblioteca Pública). 
PAUTA DA 167ª REUNIÃO DO CMPC
 - Editais do Fundo Municipal de Cultura 2015.
- Resultado do Concurso Municipal de Fotografias do Patrimônio Cultural – 
Edital 20/2015
- Resultado do Concurso de Curtas-Metragens do Patrimônio Cultural – Edi-
tal 19/2015
- Solicitação de desligamento da conselheira Angélica Eloá Ribeiro.
- Solicitação de Informações e Esclarecimentos acerca do Edital 28/2015.
 Solicitante: Rafael Schoenherr
- Considerações para o Conselho acerca de imóveis do patrimônio cultural
 Solicitante: Wilton Paz (conselheiro)
- Outros assuntos.
Conselho Municipal de Política Cultural, em 18 de setembro de 2015.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente

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

T U R I S M O
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARA-
NÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do 
seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial nº 9/2015
Data: 08/10/15
Horário: 16:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de revisão, conserto, troca de telhas, isolamento de vidros, troca/subs-
tituição de placas de policarbonato do Centro de Eventos do Municipio 
de Ponta Grossa
Valor máximo: R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). 
Dotação Orçamentária: 

3404 23 695 135 2 446 339039999900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura 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

ELDO RAMOS BORTOLINI 
Presidente da Fundação Municipal de Turismo.

_____________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARA-
NÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do 
seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Presencial nº 12/2015
Data: 07/10/15
Horário: 16:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa especializada de sonorização e ilu-
minação durante o MOTOFEST da Fundação Municipal de Turismo do 
Municipio de Ponta Grossa
Valor máximo: R$ 22.366,67 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e sete centavos). 
Dotação Orçamentária: 

3402 23 695 135 2 435 339039999900
3402 23 695 135 2 440 339039999900

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura 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

ELDO RAMOS BORTOLINI 
Presidente da Fundação Municipal de Turismo.

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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2015

AOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO:
Considerando a proximidade do encerramento do  exercício de 2015 e a con-
sequente inexistência de prazo hábil para a promoção dos aspectos legais 
necessários para a realização de procedimentos licitatórios,
Considerando o fato de que o prazo para elaboração de editais, publicação 
de extratos, análise de recursos, e tendo uma margem de segurança, 
CONSIDERANDO a necessidade de a Divisão de Licitações obter informa-
ções, visando o fiel
cumprimento da legislação vigente,

DETERMINO
Que a Divisão de Licitações desta Autarquia Municipal de Transito e Trans-
porte somente receberá pedidos protocolados para abertura de licitação, de-
vidamente instruídos com todas as informações, sejam elas, cotas, dotação 
orçamentária e autorização, até o dia 31 DE OUTUBRO DE 2015, e que se 
destinem à execução de
despesas no exercício corrente.
Sendo assim, ressalto ser imprescindível o cumprimento desta Ordem de 
Serviço por todos os Departamentos deste órgão, quanto ao prazo final para 
recebimento de protocolados para abertura de licitação.

Em, 21 de setembro de 2015.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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