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D E C R E TO S

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº  1 3. 9 2 2, de 11/01/2018

Regulamenta a Lei Municipal nº 12.961, de 
19/10/2017, que instituiu o Programa de 
Adiantamento de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal 
nº 12.961/2017, de acordo com o contido no protocolado nº 110462/2018,

D E C R E T A

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Decreto regulamenta no Município de Ponta Grossa, o Programa de Adiantamento de 
Despesas da Secretaria Municipal de Educação, instrumento criado por Lei Municipal nº 
12.961, de 19 de outubro de 2017, que viabiliza o repasse mensal de recursos financeiros 
às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para serem aplicados no ambiente 
educacional, destinados a manutenção, pequenos reparos, aquisição de material de 
consumo e outras despesas relacionadas.

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do setor financeiro 
da Divisão de Convênios e Descentralização de Recursos, acompanhar, supervisionar e 
fiscalizar, direta e indiretamente, a aplicação dos recursos do Programa de Adiantamento 
de Despesas.

Capítulo II
DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS

Art. 2º. Nas Unidades Escolares beneficiadas com os recursos do Programa de Adiantamento de 
Despesas, a administração e a prestação de contas serão de responsabilidade do Diretor.

      § 1º. Em caso de término de mandato, afastamento temporário ou definitivo do Gestor do 
Programa da Unidade Escolar, deverá ele prestar contas de sua gestão ao setor financeiro 
da Divisão de Convênios e Descentralização de Recursos, da Secretaria Municipal 
de Educação, passando ao novo diretor ou diretor substituto, toda a documentação 
pertinente, devidamente vistada, bem como providenciar o Termo de Transmissão de 
Gestão do Programa de Adiantamento de Despesas.

      § 2º. O novo diretor ou o diretor substituto deverá proceder às alterações cadastrais junto ao 
banco oficial, detentor da conta corrente do Programa de Adiantamento de Despesas, 
apresentando cópia dos seguintes documentos:

          a) Portaria relativa à sua Nomeação;
          b) Carteira de Identidade (RG);
          c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
          d) Comprovante de residência atualizado (máximo de 60 dias);
          e) Demais documentos solicitados pela Agência Bancária.

Capítulo III
DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 3º. A receita do Programa de Adiantamento de Despesas é constituída pelos recursos 
alocados no orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação, oriundos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE 25% e MDE 5%), conforme os seguintes 
critérios:

           I. O valor a ser liberado às Unidades Escolares terá como base o número de alunos 
matriculados e com frequência regular, os quais serão obtidos na estatística do 
mês imediatamente anterior ao mês do repasse, através da Divisão de Estrutura e 
Funcionamento, da Secretaria Municipal de Educação;

          II. Será repassado às Unidades Escolares o valor de R$ 10,00 (dez) reais per capita podendo 
essa quantia ser majorada a qualquer momento, a critério do Executivo Municipal, 
mediante ato próprio;

         III. Para o cálculo mensal do repasse financeiro a cada Unidade Escolar, fica estipulado que 
o valor máximo não poderá ultrapassar R$6.000,00 (seis mil reais).

Capítulo IV
DA LIBERAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 4º. Os recursos serão repassados em 10 (dez) parcelas mensais até o 1º (primeiro) dia útil do 
mês.

      § 1º. O repasse referente ao mês de janeiro será realizado juntamente com o mês de fevereiro.
      § 2º. O repasse referente ao mês de dezembro será realizado juntamente com o mês de 

novembro.
      § 3º. O repasse referente ao Congresso de Educação, visto como cota especial, será realizado 

até o 5º (quinto) dia útil do mês de setembro, através de disponibilização de saldo bancário 
em cartão eletrônico de pagamento, específico para tal finalidade.

      § 4º. As escolas e CMEIs, receberão R$30,00 (trinta reais) por aluno, não podendo ultrapassar 
o valor máximo de R$6.000,00 (seis mil reais), para aquisição de livros durante o 
Congresso de Educação.

      § 5º. O valor do 1º (primeiro) repasse para aquisição de livros no Congresso de Educação, 
para escolas e CMEIs novos, será de R$6.000,00 (seis mil reais), independentemente do 
número de alunos.

Art. 5º. Os recursos do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade Escolar 
serão creditados e mantidos em conta específica junto ao banco oficial responsável pela 
movimentação das contas.

      § 1º. A movimentação da conta far-se-á obrigatoriamente por meio de Cartão de Pagamento 
Governo, isento de taxa de adesão, manutenção e de anuidade, sendo a guarda e uso do 
cartão, bem como a sua emissão, de inteira responsabilidade do Gestor de cada Unidade 
Escolar.

      § 2º. O pagamento ao fornecedor somente deverá ocorrer mediante o recebimento do   
comprovante de despesa citado no art. 11 deste Decreto.

Art. 6º. O Gestor do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade Escolar deverá 
acompanhar toda a movimentação bancária, uma vez que poderão ocorrer lançamentos 
indevidos ou incorretos, que deverão ser regularizados no menor tempo possível, tendo 
em vista que os extratos integrarão a prestação de contas.

Capítulo V
DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS

Art. 7º. Os recursos financeiros alocados no Programa de Adiantamento de Despesas serão 
aplicados junto ao banco oficial responsável pela movimentação das contas.

Parágrafo único. Os rendimentos de aplicações financeiras não estarão disponíveis para serem 
gastos pelos Gestores do Programa.

Capítulo VI
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 8º. Os recursos recebidos somente poderão ser aplicados no ambiente educacional das 
Unidades Escolares para a realização de despesas com aquisição de material de 
consumo e prestação de serviços realizados por pessoas jurídicas, obedecendo-se a 
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legislação vigente que regulamenta a gestão e o gasto dos recursos públicos, e as que 
regulamentam as contratações e aquisições públicas.

      § 1º. O valor máximo para cada despesa não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor 
estabelecido na alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório.

      § 2º. Quando se tratar de conserto de máquinas ou equipamentos deverá constar o número do 
patrimônio no comprovante da despesa.

Art. 9º. A utilização dos recursos financeiros do Programa de Adiantamento de Despesas 
dependerá de prévia aprovação de um Plano de Aplicação das metas prioritárias, que 
deverá ser elaborado por parcela pelo(a) Gestor(a) da Unidade Escolar, juntamente com 
o Presidente da Associação de Pais e Mestres (APM), Presidente da Associação de Pais 
e Funcionários (APF) e o Presidente do Conselho Escolar.

Parágrafo único. Somente poderão ser realizadas despesas que estiverem descritas no Plano de 
Aplicação do Programa de Adiantamento de Despesas e, ainda, atenderem os seguintes 
critérios:

           I. Inexistência comprovada do referido material no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Educação, caracterizada a urgência da despesa, sob pena de paralisação do atendimento;

          II. Não possuir registro de preço e/ou nota de empenho pela Secretaria Municipal de 
Educação para fornecimento do respectivo material ou serviço;

         III. Atendimento pelo fornecedor de todos os requisitos legais para contratação com a 
Administração Pública, obedecendo ao contido na Lei Federal nº 8.666/1993.

Capítulo VII
DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 10. A realização de despesas deverá ser precedida da formalização do processo de aquisição 
de material de consumo e/ou prestação de serviços, contendo:

           I. Solicitação de compra, com descrição clara e sucinta do objeto a ser adquirido, com 
justificativa;

          II. No mínimo, 03 (três) pesquisas de preços;
         III. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

o Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, da proposta vencedora na data da compra;

         IV. Comprovante(s) de despesa(s) de acordo com o art. 11, “caput” e parágrafo único;
          V. Comprovante(s) de pagamento(s) emitido(s) pelo de fornecedor(es) e/ou prestador(es) de 

serviço(s), contendo o número do seu CNPJ;
      § 1º. As pesquisas de preços, prevista no inciso II, “caput”, deste artigo, deverão ser 

formalizadas, explicitando de forma sucinta e clara o objeto, especificando a descrição e 
quantitativo do produto/material e/ou serviço a ser adquirido.

     § 2º. As pesquisas de preços deverão compor a prestação de contas, pois serão objetos de 
análise.

Capítulo VIII
DA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Art. 11. São considerados comprovantes de despesas para todos os efeitos legais, inclusive 
para registro contábil e prestação de contas, os originais das Notas Fiscais eletrônicas - 
NF-e e Notas Fiscais de Serviços eletrônicas NFS-e, juntamente com o comprovante de 
autenticidade da Nota Fiscal.

Parágrafo único - As despesas realizadas com Microempreendedor Individual serão aceitas 
documentos fiscais emitidos de acordo com a legislação vigente.

Art. 12. Os comprovantes de despesas deverão ser emitidos em nome do “Município de Ponta 
Grossa/Nome da Unidade Escolar/Programa de Adiantamento de Despesas”, indicando o 
endereço completo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e o número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Município (76.175.884/0001-87).

Art. 13. Após o recebimento e a conferência dos materiais e/ou serviços prestados, deverá 
ser atestado no verso do documento respectivo que foram entregues de acordo com o 
especificado.

Art. 14. Todas as despesas executadas à conta dos recursos do Programa de Adiantamento de 
Despesas deverão obedecer à legislação vigente que trata da gestão de dinheiro público 
e demais normas de licitação.

Capítulo IX
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 15. A prestação de contas dos recursos do Programa de Adiantamento de Despesas será 
elaborada pelo respectivo Gestor da Unidade Escolar, em conformidade com os critérios 
estabelecidos pelo setor financeiro da Divisão de Convênios e Descentralização de 
Recursos da Secretaria Municipal de Educação, considerando a legislação vigente, o 
Manual de Operacionalização do Programa de Adiantamento de Despesas e as normas 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 16. A prestação de contas dos recursos do Programa de Adiantamento de Despesas de cada 
Unidade Escolar deverá ser realizada mensalmente, conforme o cronograma estabelecido 
no Manual de Operacionalização do Programa, primeiramente com o lançamento dos 
gastos no Sistema de Controle Interno e posteriormente protocolado junto ao setor 
financeiro da Divisão de Convênios e Descentralização de Recursos da Secretaria 
Municipal de Educação com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município, 
acompanhada de toda a documentação necessária.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Educação, através do setor financeiro da Divisão 
de Descentralização de Recursos, poderá solicitar a qualquer momento a prestação de 
contas de cada Unidade Escolar beneficiada pelo programa.

Art. 17. A prestação de contas deverá ser protocolada mensalmente no setor financeiro da Divisão 
de Controle de Convênios e Descentralização de Recursos, da Secretaria Municipal de 
Educação, de acordo com o cronograma estabelecido, após a devida aprovação do 
Presidente da Associação de Pais e Mestres (APM), do Presidente da Associação de Pais 
e Funcionários (APF) e do Presidente do Conselho Escolar, devidamente registrada em 
ata.

Art. 18. O setor financeiro da Divisão de Controle e Descentralização de Recursos da Secretaria 
Municipal de Educação analisará e verificará a exatidão dos documentos apresentados.

Parágrafo único. O não cumprimento dos prazos estabelecidos implicará na retenção de futuras 
liberações até a data da entrega da prestação de contas na Secretaria Municipal de 
Educação.

Art. 19. A prestação de contas será composta pela via original dos seguintes documentos:
           I. Ofício de encaminhamento de prestação de contas dirigido a Secretária Municipal de 

Educação;
          II. Plano de Aplicação;
         III. Demonstrativo das despesas realizadas;
         IV. Comprovantes de despesas;
          V. Comprovante de pagamento das despesas;
         VI. Pesquisas de preços realizadas;
        VII. Certidões Negativas de débitos - RFB, CNDT, CRF do FGTS e de Débitos Municipais, da 

proposta vencedora;
       VIII. Ata de prestação de contas.
Parágrafo único. O Gestor do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade Escolar 

ao elaborar o Ofício de Encaminhamento de prestação de contas, previsto no inciso I, 
do “caput” deste artigo, deverá relatar qualquer fato que entenda pertinente e que auxilie 
na sua análise, apresentando justificativas, esclarecimentos que se fizerem necessários.

Art. 20. O Gestor do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade Escolar deverá 
providenciar a regular montagem da prestação de contas, ordenando cronologicamente 
a documentação pertinente, de modo a possibilitar sua análise a qualquer tempo pelos 
órgãos de controle.

Parágrafo único. O Gestor do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade Escolar 

deverá manter cópia integral digitalizada e uma cópia impressa de toda a documentação 
que compõe a respectiva prestação de contas na Unidade Escolar.

Art. 21. Se constatadas irregularidades na prestação de contas, será oportunizado prazo de 03 
(três) dias úteis contados da comunicação formal ao gestor do Programa de Adiantamento 
de Despesas da Unidade Escolar para a regularização ou para a apresentação de 
justificativas, que poderão ser acatadas ou não.

Capítulo X
DOS PRAZOS

Art. 22. Para fins de liberação de recursos e prestação de contas, as datas e os períodos para os 
exercícios financeiros seguirão os contidos no artigo 4º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, bem 
como o artigo 16 deste Decreto.

Parágrafo único - O prazo para a utilização dos recursos do Programa de Adiantamento de 
Despesas referente ao repasse da última parcela será até o dia 15 (quinze) de Dezembro 
de cada exercício.

Art. 23. O detalhamento das normas de funcionamento do Programa de Adiantamento de 
Despesas será estabelecido no Manual de Operacionalização a ser expedido pela 
Secretaria Municipal de Educação.

Capítulo XI
DAS VEDAÇÕES

Art. 24. Fica vedado ao Gestor do Programa de cada Unidade Escolar:
           I. A realização de quaisquer despesas com pessoal;
          II. A realização de despesas com alimentação;
         III. A realização de despesas com material permanente;
         IV. A realização de despesas com vestuário (uniforme escolar para professores e alunos, 

camisetas, sapatos, botas, etc.);
         V. A realização de despesas com tarifas bancárias referentes a multas, juros ou correção 

monetária e pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
         VI. A realização de despesas com honorários contábeis;
        VII. A realização de despesas com obras e reformas da entidade escolar que caracterizem 

investimento;
       VIII. A realização de despesas com contratação de serviços e/ou compras de materiais de 

qualquer espécie diretamente de pessoa física;
         IX. A realização de despesas com publicidade, salvo aquelas de caráter educativo ou 

orientação social;
          X. A utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada pelo plano de 

trabalho;
         XI. A utilização de despesas em data posterior ou anterior à vigência do plano de trabalho;
        XII. A utilização de despesas com bens de capital;
       XIII. O fracionamento da despesa, entendido como tal artifício de compra de um conjunto de 

produtos ou a contratação de um serviço decomposto em duas ou mais partes, visando 
não ultrapassar o valor limite dispensável de licitação;

      XIV. Pagamento a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado 
integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou indireta, por qualquer 
serviço, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvando as hipóteses 
previstas em lei;

       XV. O pagamento parcelado de compras ou de serviços prestados;
      XVI. A apresentação de recibos como comprovantes de despesas nas aquisições de material 

de consumo ou de prestação de serviços por pessoa jurídica;
Parágrafo único - A quantidade de cada compra ou serviço deve ser criteriosamente definida pelo 

Gestor do Programa de cada Unidade Escolar, conforme as necessidades.

Capítulo XII
DAS PENALIDADES

Art. 25. A apresentação de documentos adulterados, com emendas, rasuras ou entrelinhas que 
prejudiquem sua clareza ou legitimidade, implicará na pena de glosa dos respectivos 
valores, tendo o Gestor do Programa de cada Unidade Escolar o prazo de 03 (três) dias, 
contados da data da comunicação oficial, para recolher os valores questionados.

Parágrafo único - A devolução do recurso se fará por meio de depósito na conta da Secretaria 
Municipal de Educação de onde se derivou o recurso.

Art. 26. A inobservância do disposto neste Decreto e nas demais normas reguladoras do Programa 
de Adiantamento de Despesas por seus Gestores poderá implicar no afastamento do 
Gestor do Programa da Unidade Escolar mediante processo administrativo, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades.

Parágrafo único - A abertura de processo administrativo ou aplicação de eventuais penalidades ao 
Gestor do Programa de Adiantamento de Despesas implicará na retenção nos próximos 
repasses dos recursos financeiros destinados à Unidade Escolar.

Capítulo XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Eventuais dúvidas com relação à realização das despesas ou com a prestação de contas 
deverão ser previamente dirimidas junto a Divisão de Convênios e Descentralização de 
Recursos da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 28. Os casos omissos serão analisados e esclarecidos pelos órgãos competentes.
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto n. 13.244, de 

14/07/2017.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11de janeiro de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº   1 4. 0 1 3,   de  30/01/2018

Outorga Permissão de Uso de imóvel, 
conforme especifica. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do 
Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
1430088/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na Escola 

Municipal Nelson Pereira Jorge, em favor de SELMA CAITANO PINTO, portadora da 
Cédula de identidade nº 8.151.680-4/PR.

Art. 2º.  Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia da permissionária e de 
sua família.

Art. 3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira 
responsabilidade da permissionária.

Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) 
ano, com início em 03/05/2017 e término em 02/05/2018, prorrogável no interesse da 
Administração Municipal.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de janeiro de 2018.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.247 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO  DE 2018 3

L I C I TA Ç Õ E S

2ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2017
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 324/2017 cujo objeto é a 
aquisição de veículo para o PROCON, sofre as seguintes alterações: 
ABERTURA: 23/02/18
HORÁRIO: 13:30 h.
Onde se lê:
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.
1 Veículo zero quilômetro; tipo passageiro, modelo SUV, 

motor mínimo 1.5 cc e 118 cv na gasolina e 120 cv no 
álcool (flex), na cor branca, fabricação nacional ou 
importado, ano/modelo na versão mais atualizada na 
data do pregão; capacidade para no mínimo 05 (cinco) 
passageiros incluindo o motorista; vidros e trava elétrica, 
air bag duplo; direção hidráulica ou elétrica; quatro portas 
laterais ; ar quente e frio; ar condicionado, limpador com 
temporizador e lavador elétrico do para-brisa; painel 
de instrumentos com tacômetro e conta-giros; alças: 
dianteira lado do passageiro e traseira nos dois lados; 
sensor de estacionamento traseiro; transmissão manual 
de cinco velocidades;  freios ABS nas quatro rodas; 
rodas de liga leve aro mínimo 15’; bateria de 12 volt’s e 
60 amperes; capacidade do tanque de combustível de no  
mínimo 50 litros; porta malas com 360 litros no mínimo; 
desembaçador traseiro; limpador e lavador do vidro 
traseiro; cintos de segurança conforme as normas do 
CONTRAN; chapa protetora de motor e  carter, faróis de 
neblina; brake light; jogo de tapetes de borracha. Vidros 
com aplicação de película (insufilme) a ser determinado 
pela SMCSP, bancos em couro; emplacado com 
Licenciamento e Seguro Obrigatório quitado no exercício; 
dotado de todos os equipamentos gerais e de segurança, 
exigidos pelo CONTRAN, bem como os de série não 
especificados. Com Grafismo (plotagem) nos padrões 
do PROCON modelo a ser fornecido pelo departamento 
Garantia mínima de 36 meses, com assistência técnica 
dentro de cidade de Ponta Grossa.

UND 1 78.013,33 78.013,33

Leia-se:
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

Veículo zero quilômetro; tipo passageiro, modelo SUV, 
motor mínimo 1.5 cc e no mínimo 115 cv na gasolina e 
120 cv no álcool (flex), na cor branca, fabricação nacional 
ou importado, ano/modelo na versão mais atualizada na 
data do pregão; capacidade para no mínimo 05 (cinco) 
passageiros incluindo o motorista; vidros e trava elétrica, 
air bag duplo; direção hidráulica ou elétrica; quatro portas 
laterais; ar quente e frio; ar condicionado, limpador com 
temporizador e lavador elétrico do para-brisa; painel 
de instrumentos com tacômetro e conta-giros; alças: 
dianteira lado do passageiro e traseira nos dois lados; 
sensor de estacionamento traseiro; transmissão manual 
de cinco velocidades;  freios ABS nas quatro rodas; 
rodas de liga leve aro mínimo 15’; bateria de 12 volt’s e 
60 amperes; capacidade do tanque de combustível de no  
mínimo 50 litros; porta malas com 360 litros no mínimo; 
desembaçador traseiro; limpador e lavador do vidro 
traseiro; cintos de segurança conforme as normas do 
CONTRAN; chapa protetora de motor e  carter, faróis de 
neblina; brake light; jogo de tapetes de borracha. Vidros 
com aplicação de película (insufilme) a ser determinado 
pela SMCSP, bancos em couro; emplacado com 
Licenciamento e Seguro Obrigatório quitado no exercício; 
dotado de todos os equipamentos gerais e de segurança, 
exigidos pelo CONTRAN, bem como os de série não 
especificados. Com Grafismo (plotagem) nos padrões 
do PROCON modelo a ser fornecido pelo departamento 
Garantia mínima de 36 meses, com assistência técnica 
dentro de cidade de Ponta Grossa.

UND 1 78.013,33 78.013,33

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário 
das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3224-1176 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 09 de fevereiro de 2018.
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PROCESSO Nº 100307/2018

PREGÃO Nº 324/2017
IMPUGNANTE: PROVENCE VEÍCULOS S/A
IMPUGNADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

I - Dos fatos
PROVENCE VEÍCULOS S/A mediante processo administrativo nº 100307/2018, apresentou 
Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 324/2017 (processo nº 2540169/2017), da 
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública.   
Alega que a especificação do objeto contida no edital restringe o universo de ofertantes, pugnando 
pela alteração da potência (cv) do veículo de 118 CV na gasolina para 115 CV, de forma a atender 
aos princípios da finalidade, razoabilidade, economia e supremacia do interesse público, pugnando 
pela sua alteração.
Ao final, requereu que fosse recebido o presente recurso e alterado os diversos quesitos ora 
impugnados.
É o relatório.

II  Do Mérito
A Lei 8.666/93, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração pública, traz em 
seu artigo 3º os princípios que norteiam o processo licitatório.
Entendo que a alteração proposta, que é a redução de 3 CV da potência do veículo quando 
abastecido à gasolina, atende aos princípios constitucionais do artigo 37, quais sejam, legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e aqueles constantes do já referido artigo 3º, 
que tem a seguinte redação:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos.

Neste sentido, o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº 366/2007, Plenário, Rel. 
Min. Augusto Nardes, DOU de 16.03.2007, destacou que o �o edital não constitui um fim em si 
mesmo, mas um instrumento que objetiva assegurar a contratação da proposta mais vantajosa 
para a Administração e a igualdade de participação dos interessados�, e que �as normas 

disciplinadoras da licitação devem sempre ser interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação.
Assim, a redução na potência pretendida além de ampliar o universo de licitantes, não compromete 
os interesses da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, razão pela qual é de 
ser dado provimento à impugnação ora apresentada.

III  Da Decisão
Pelo exposto, recebo a impugnação apresentada, e no mérito, dou provimento à mesma, para o 
único fim de alterar o edital, no que se refere a potência do veículo quando na gasolina, de 118 CV 
a 115 CV, nos termos da fundamentação.
Publique-se e intime-se através do Diário Oficial.

Ponta Grossa, 24 de janeiro de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO Nº 06/2017
IMPUGNANTE: GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
IMPUGNADA: AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA

I - Dos fatos
A empresa GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA 
mediante processo administrativo nº 3120345//2017, apresentou Impugnação ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 06/2017, da Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa.
Alega que o edital está direcionado para uma única marca de equipamento que atende as 
características solicitadas.  
Ressaltou que não está explícita se as resoluções são ópticas ou interpoladas, e que as 
características dos equipamentos são unicamente encontradas na marca Brother.
Requereu ao final que seja recebida a presente Impugnação e efetuadas as devidas correções de 
forma a tornar o certame competitivo. 
Em 30 de janeiro de 2018, houve por parte da AFEPON pedido de alteração para especificações 
técnicas mais adequadas ao objeto da licitação.
É o relatório.

II  Do Mérito
A competência discricionária da Administração se exercita no momento preparatório e inicial da 
licitação, com liberdade para escolher o seu objeto, especificação de condições de execução e 
do contrato.
Ao mesmo tempo, a Lei estrutura o procedimento licitatório de modo a restringir a discricionariedade 
a determinadas fases do certame.
 No mérito destaca-se que o órgão requisitante em primeiro momento opinou pelo não 
conhecimento da impugnação.
Posteriormente, após consulta ao Departamento de Informática, houve a alteração da especificação 
técnica dos equipamentos para resolução de cópia de 600x600dpi e resolução óptica de scanner 
para 1200x1200dpi, sem que o perfil de atendimento seja alterado.
Ante a alteração das características do equipamento pelo órgão requisitante, houve a perda do 
objeto da impugnação, razão pela qual deve a mesma ser extinta, nos termos do artigo 485, VI do 
Código de Processo Civil.

III Da Decisão
Pelo exposto, julgo extinta a presente impugnação, pela perda do interesse processual, conforme 
artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, eis que houve a alteração das características do 
equipamento objeto da impugnação, nos termos da fundamentação.
Outrossim, deverá ser publicado adendo alterando as características, conforme consta da cota 
de fl.05-verso..
Publique-se e intime-se através do Diário Oficial.

Ponta Grossa, 01 de fevereiro de 2018.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 09/18
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão Eletrônico 
n˚ 09/18, a sua SUSPENSÃO, tendo em vista pedido de impugnação feito pela empresa LE 
COMERCIAL LTDA, através do protocolo 390539/2018. Comunicamos que será informada, em 
tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido pregão através de publicação em 
Diário Oficial do Município.
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, 
ou ainda pelo fone (042) 3220 1349

Ponta Grossa, 09 de Fevereiro de 2018.
Maria Claudete R. Wanderley

Pregoeira
______________________________________________________________________________

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO NA FORMA ELETRONICA N˚ 007/2018

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão na Forma 
Eletrônica n˚ 007/2018, a sua SUSPENSÃO, para análise. Comunicamos que será informado, em 
tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido Pregão, através de publicação em 
Diário Oficial do Município.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 09h00min às 
17h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1349.

Ponta Grossa,09 de fevereiro de 2018.
Pregoeira: Rosemari Ferreira

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N˚ 011/2018
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão Preço na Forma 
Eletrônica n˚ 011/2018, a sua SUSPENSÃO, para análise do pedido da empresa LE COMERCIAL 
LTDA (CNPJ nº 12.350.742/0001-26) protocolo 400058/2018. Comunicamos que será informado, 
em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido Pregão, através de publicação 
em Diário Oficial do Município. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário 
das 09h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1349.

Ponta Grossa, 09 de fevereiro de 2018.
Pregoeira: Indianara de Fátima Eidam

______________________________________________________________________________
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 145/2017
RECORRENTE: VERLIN E PIONTKOSKI ME LTDA
RECORRIDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
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I - Dos fatos
A empresa VERLIN E PIONTKOSKI ME LTDA, nos próprios autos do processo administrativo 
nº 730224/2016, apresentou Recurso Administrativo em face da declaração de vencedor da 
empresa HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA EPP, baseada em Parecer Técnico do Departamento de Informática desta municipalidade 
publicado no Diário Oficial do Município em 13 de dezembro de 2017 (edição nº 2.204).
Alega a recorrente que os equipamentos ofertados para os lotes 1, 2 e 3, modelo HP Elitedesk 800 
G3, não atende a questão técnica prevista no edital (fl. 33), já que demandaria uma chave T Tork 
T15 para realizar a troca da unidade de disco rígido, não atendendo assim os termos estabelecidos 
no edital do certame.
Requereu ao final a desclassificação da empresa declarada vencedora.
Pareceres técnicos do Departamento de Informática às fls. 389/390 e 543, da Sra. Pregoeira à fl. 
554 e parecer jurídico às fls. 555/556.
É o relatório.

II  Do Mérito
Publicado o parecer técnico do Setor de Informática da Prefeitura de Ponta Grossa aprovando 
os equipamentos ofertados pela empresa declarada vencedora (fl. 478), houve a insurgência da 
empresa Verlin & Piontkoski ME Ltda, sob o fundamento que os produtos ofertados pela empresa 
HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 
EPP não atendem à especificação constante do edital, notadamente quanto possuir projeto �tool-
less�, que permite a abertura do equipamento e a troca de componentes internos sem a utilização 
de ferramentas.
Instado a se manifestar quanto ao recurso apresentado, o Departamento de Informática do 
Município atestou que em �relação à substituição do HD, o mesmo pode ser removido do gabinete 
facilmente sem a utilização de ferramentas�.
Extrai-se da documentação trazida pela recorrente (fls. 483/540) que tanto a abertura quanto o 
acesso aos componentes internos do equipamento se dão sem a necessidade de utilização de 
ferramentas (fl. 492), o que foi reiterado pelo Departamento de Informática, acrescentando �que 
é possível a desmontagem do computador e a retirada do disco rígido sem o uso de ferramentas 
como se pede� no edital.
O mesmo departamento ressaltou �que os demais itens relacionados à desmontagem sem o uso 
de ferramentas estão em conformidade total segundo o que pudemos verificar na documentação 
técnica entregue� (fl. 543).
A Procuradoria Geral do Município, por sua vez, se pronunciou no sentido de que �Muito embora 
exista o descontentamento por parte da empresa Verlin e Piotkoski Me Ltda, o departamento de 
informática esclareceu os pontos por ela levantados, mas manteve o posicionamento anterior�, 
concluindo através do parecer jurídico de nº 2404/2017, pela imediata homologação do certame, 
�já que cumpridas as normas legais aplicáveis e que se sagrou vencedora a empresa que 
apresentou a proposta mais vantajosa ao Município�.
Assim, ante os fundamentos já expostos, não há respaldo para atender quaisquer dos pedidos 
da Recorrente.

III Da Decisão
Pelo exposto, e baseado no parecer técnico do departamento de informática e no parecer jurídico 
nº 2404/2017, recebo o recurso interposto pela empresa VERLIN E PIONTKOSKI ME LTDA mas 
no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. 
Publique-se e intime-se através do Diário Oficial esta decisão e o parecer técnico de fl. 543.

Ponta Grossa, 16 de janeiro de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO Nº 433/2017
IMPUGNANTE: JULIANE CARINE BOURSCHEIDT
IMPUGNADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

I - Dos fatos
JULIANE CARINE BOURSCHEIDT, mediante processo administrativo nº 3610458//2017, 
apresentou Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 433/2017, da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Prevista a abertura do certame para as 13:30h do dia 28/12/2017, a peticionante apresentou 
impugnação ao edital em 28/12/2017, às 17:00h. 
Em suas razões, alega que não foram exigidos para o lote 01 as mesmas certificações do lote 02, 
o que não atenderia a padrões exigidos pelas normas nacionais vigentes.
Ressaltou que o Tribunal de Contas da União tem se posicionado a favor de exigências 
de certificações que asseguram a procedência dos produtos, manufatura correta de seus 
equipamentos, segurança aos usuários e menor impacto ambiental.

Requereu ao final que fossem incluídas às especificações dos equipamentos do lote 01 as 
certificações EPEAT, RoHS, IEC 60950/61000, CISPR22 e CISPR24, ISO 9000 e 1400, além da 
NBR 10152/ISO7779/ISO9296 e PPB.
Parecer técnico do Departamento de Informática à fl. 58.  
Parecer jurídico às fls. 59/61. 
É o relatório.

II � Do Mérito
Primeiramente, o recurso foi apresentado intempestivamente, o que por si mereceria seu 
indeferimento.
Todavia, em razão do direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, �a� da Constituição Federal, 
passa-se a analisar o mérito da impugnação.
A competência discricionária da Administração se exercita no momento preparatório e inicial da 
licitação, com liberdade para escolher o seu objeto, especificação de condições de execução e 
do contrato.
Ao mesmo tempo, a Lei estrutura o procedimento licitatório de modo a restringir a discricionariedade 
a determinadas fases do certame.
Neste sentido é a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, in Direito Administrativo, 18 ed., 
Editora Atlas, página 343:

O edital é ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência, fixa os requisitos para 
participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida a todos os interessados 
para que apresentem suas propostas. Em síntese, o edital é o ato pelo qual a Administração faz 
uma oferta de contrato a todos os interessados que atendam às exigências nela estabelecidas.
Costuma-se dizer que o edital é a Lei da Licitação; é preferível dizer que é a lei da licitação e do 
contrato, pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena de nulidade; 
trata-se da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 
3º da Lei 8.666/1993.

Como tal, a administração através de seu Departamento de Informática definiu as especificações 
dos equipamentos com base em definições internas.
Especificamente quanto ao lote impugnado, por se tratar de �computador básico�, mais simples 
em capacidade técnica e exigências de qualidade e por consequência de custo significativamente 
menor e comumente destinados para lugares que não possuem infraestrutura técnica e elétrica 
eficaz para seu funcionamento é que houve a supressão de determinadas certificações para o 
atendimento do fim proposto.
Desse modo, e utilizando-se dos fundamentos constantes do parecer jurídico nº 085/2018, �o 
descritivo apresentado no lote 1 item 1, está em conformidade com as necessidades do órgão, de 
modo que não há respaldo jurídico para alteração de sua descrição e efetuar as exigências das 
certificações sugeridas�, atendendo assim aos princípios da supremacia do interesse público e 

da economicidade.

III � Da Decisão
Pelo exposto, e baseado nos pareceres técnico e jurídico de nº 085/2108, recebo a impugnação 
ora apresentada por JULIANE CARINE BOURSCHEIDT, para no mérito negar-lhe provimento, 
nos termos da fundamentação.
Publique-se e intime-se através do Diário Oficial.

Ponta Grossa, 29 de janeiro de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 002/2018
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 ELTON DE ALMEIDA 
MARCHINI EIRELI estabelecida na Rodovia BR 376, nº 3111, Parque Industrial I, Mandaguari – 
PR, Fone 44-3233-1584. Valor da proposta R$ 245.127,57 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento 
e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).
______________________________________________________________________________

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 003/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa ARENA 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA estabelecida na Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 664, 
Vila Estrela, Ponta Grossa – PR, CEP 84.050-000, Fone 42-3220-0400. Valor da proposta R$ 
461.854,86 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e 
seis centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão

D I V E R S O S

______________________________________________________________________________
Regulamento para a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no 

CMAS – Gestão 2018 - 2020
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações
previstas nas Leis n° 13.008 de 30/11/17 e nº 13.055 de 22/12/2017 aprova o  Regulamento para a 
Eleição dos Representantes da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2018 – 2020:

Disposições Gerais
Art.1º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é órgão colegiado de composição pa-

ritária, de caráter deliberativo e permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais.

Art. 2º O CMAS é composto por 18 (dezoito) membros efetivos e respectivos suplentes nomeados 
pelo Prefeito Municipal, sendo:

          I - Nove representantes do Poder Executivo Municipal.
          II - Nove representantes da sociedade civil, compreendendo:
          a) 03 (três) representantes das Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS, 

sendo 01 (um) representante da Proteção Social Básica e  02 (dois) representantes da 
Proteção Social Especial, oriundos 01 da Média Complexidade e 01 da Alta Complexida-
de;

          b) 03 (três) representantes  dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência  Social - 
SUAS;

          e) 03 (três)  representantes dos usuários do Sistema Único da Assistência  Social - SUAS;
Art.3º Os Conselheiros serão eleitos para o biênio 2018 - 2020.

Processo Eleitoral
Art. 4o A Comissão para Organização do processo eleitoral, foi composta considerando a Resolu-

ção CMAS/Nº 01/2018 e terá como membros:
NOME REPRESENTAÇÃO RG

Adrianis Galdino da Silva Junior
Coordenador do processo eleitoral Não governamental/trabalhadores 7.653.556-6   SSP/PR   

José Geraldo Berger Não governamental/entidades 503.145 SSP/PR   
Keila Cristina Carneiro Não governamental/trabalhadores 7.587.449-9 SSP/PR   
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Vanderli Ramos Morgestern Não governamental/ usuários 60410884-5 SSP/PR    

Art.5º As candidaturas  deverão ocorrer da seguinte maneira:
          a) para os candidatos representantes das Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos 

no CMAS, se dará mediante apresentação de ofício onde conste nome e registro geral do 
candidato, em papel timbrado, com o carimbo e assinatura do presidente da entidade e 
apresentação de curriculum vitae indicando participação em outros Conselhos; em cursos 
de capacitação na área do Sistema Único de  Assistência Social - SUAS e tempo de atua-
ção no SUAS (critérios de desempate);

          b) para candidatos a  representantes dos trabalhadores do Sistema Único da Assistência 
Social se dará mediante apresentação de curriculum vitae  e comprovação que trabalha 
no SUAS;

          c) para candidatos a representantes dos usuários do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, a candidatura se dará mediante identificação pessoal e declaração comprovando o 
vínculo atual de atendimento em serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS ou 
a Folha Resumo do CadÚnico atualizada.

Parágrafo Primeiro: ficam impedidos de candidatar-se como representantes não governamentais 
os detentores de cargos em comissão ou de direção no serviço público e as pessoas com 
parentesco, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do Chefe do Poder Executivo 
Municipal.

Parágrafo Segundo: as Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS com presta-
ção de serviços em dois ou mais segmentos diferentes não poderão apresentar candida-
tura dupla, tendo em vista o princípio da equidade e democracia.

Parágrafo Terceiro: Todos os candidatos deverão apresentar currículo vitae no ato da inscrição, 
exceto os candidatos à representante dos usuários do Sistema Único de Assistência So-
cial – SUAS e possuírem idade superior a 18 (dezoito) anos.

Art. 6o Do prazo de inscrição:
Dias 19 e 20 de  março, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 h, na sede do CMAS, sito à Rua 

Joaquim Nabuco, 59  -  Centro de Ação Social.
Art. 7º Dos Eleitores:
          a) As Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS terão direito a 01 (um) 

voto, sendo o eleitor o seu presidente ou  credenciado por este (membro da diretoria ou 
funcionário), por meio de ofício assinado pelo próprio presidente, constando nome e RG 
do eleitor designado.

          b) Os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social- SUAS terão direito a voto des-
de que comprovem o vínculo trabalhista com o SUAS.

          c) Poderão exercer o direito de voto os usuários acima de 18 anos de idade, com   apresen          
tação de documento pessoal de identificação no momento do voto e declaração compro-
vando o vínculo atual de atendimento em serviços, programas, projetos e benefícios do 
SUAS ou a Folha Resumo do CadÚnico atualizada.

Art.8º  A eleição ocorrerá da seguinte maneira:
          a) no dia 11 de abril de 2018 na sede do CMAS, sito à rua Joaquim Nabuco, Nº 59, entre 

10:00 e 16:00h.
          b) a votação se dará através de cédula onde o eleitor nomeará o candidato de sua escolha.
Art. 9o  A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral a partir das 16:00 h do dia 11 de abril e 

se dará sob a  fiscalização do Ministério Público, onde serão proclamados os candidatos 
eleitos.

Parágrafo Único: 
I- os representantes das Entidades e Serviços Socioassistenciais inscritos no CMAS serão  

eleitos da seguinte forma:
  - Proteção Social Básica: o 1º candidato mais votado  será o  titular e o 2º mais votado 

será o  suplente.
 -  Proteção Social Especial  de Média Complexidade: o 1º mais votado será o titular e o 2º 

mais votado será o suplente;
 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade: o 1º mais votado será o titular e o 2º 

mais votado será o suplente;
          II- os representantes dos trabalhadores:
 - os três primeiros  mais votados serão titulares e os três seguintes mais votados serão suplentes.
        III - os representantes dos usuários:
- os três primeiros mais votados serão titulares e os três seguintes mais votados serão suplentes. 

Art. 10  Cronograma de Prazos:
Etapas Datas

Publicação do Edital no Diário Oficial do Município até 10/02/2018
Etapa de Divulgação de 15/02 a 16/03 de 2018
Inscrições dos Candidatos 19 e 20 de março de 2018
Análise e homologação das candidaturas pela Comissão Eleitoral 21/03/2018
Publicação da Homologação dos Candidatos no Diário Oficial do Município 22/03/2018
Recursos 23/03/2018
Resultado da Análise dos Recursos 26/03/208
Eleição 11/04/2018
 

CASOS DE EMPATE
Art. 11 O desempate ocorrerá através da análise do currículo dos candidatos de acordo com os 

seguintes critérios, os quais contarão pontos a favor:
          a) participação em outros Conselhos;
          b) participação em cursos de capacitação na área do Sistema Único de  Assistência Social  

SUAS;
          c) tempo de atuação no SUAS.
Parágrafo Primeiro: permanecendo a situação do empate o critério utilizado será a                                  

idade, sendo eleito o mais idoso.
Parágrafo Segundo: para os usuários será utilizado o critério idade, sendo eleito o                                      

candidato mais idoso.
Art. 12 A divulgação do resultado será efetuada na mesma data e local pela Comissão Eleitoral e 

na sequência publicada no Diário Oficial do município de Ponta Grossa.
Ponta Grossa, 06 de fevereiro de 2018.

Adrianis Galdino da Silva Junior
Coordenador do Processo Eleitoral 

______________________________________________________________________________
Eleição dos Conselheiros Municipais dos Direitos da

Pessoa com Deficiência
Gestão 2018 - 2020

Regulamento Eleitoral do CMDPcD

Disposições Gerais
Art.1º – O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD é órgão delibe-

rativo e fiscalizador das ações voltadas à promoção da pessoa com deficiência, vinculado 
à Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais. 

Art. 2º – O CMDPcD é composto por 18 (dezoito) membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo:

          I - 9 (nove) representantes do Poder Executivo Municipal:
          II - 9 (nove) representantes da sociedade civil, compreendendo:
          a) 07 (sete) representantes das entidades voltadas ao atendimento da pessoa com deficiên-

cia no Município, atuantes nas seguintes áreas: 
          1. 01 (um) representante de Entidade Socioassistencial de Proteção Social Básica;
          2. 04 (quatro) representantes de Entidade Socioassistencial de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade;
          3. 02 (dois) representantes de Entidades Socioassistencial de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade;
       b) 01 (um) representante dos profissionais que atuam na área voltada ao atendimento da 

Pessoa com Deficiência, com registro nos respectivos Conselhos de Classe;
          c) 01 (um) representante dos usuários dos serviços de atendimento à pessoa com deficiência 

em plenária aberta a população em geral.
Parágrafo Primeiro: Os representantes do Poder Público Municipal serão nomeados pelo Prefeito 

Municipal.
Parágrafo Segundo: Os representantes da Sociedade Civil serão indicados pelas entidades, após 

escolha em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público, sendo os nove primeiros 
mais votados os titulares e os seguintes mais votados, seus suplentes.

Art.3º – Os Conselheiros serão eleitos para o biênio 2018 e 2020.

PROCESSO ELEITORAL
Art. 4o – A Comissão Eleitoral do CMDPcD é composta pelos seguintes membros:

NOME REPRESENTAÇÃO
Maria de Fátima Juskow Fiebig FASPG
Marlene Aparecida Nadal Rocha FASPG
Regina Rosa Pedrozo Rosa NUCRESS
Tayna Balzer de Oliveira SMPPS
Tiago Marques do Carmo FASPG
Vera Lúcia dos Santos Pereira FASPG

Parágrafo único: A comissão eleitoral terá como presidente Vera Lúcia dos Santos Pereira e como 
Secretária Tayná Balzer de Oliveira. 

Art.5º – As candidaturas deverão ocorrer da seguinte maneira:
          a) Representantes das entidades não governamentais da área de atendimento à pessoa 

com deficiência: deverão apresentar ofício, constando nome e registro geral do candidato 
em papel timbrado, com carimbo e assinatura do presidente da entidade e encaminha-
mento de curriculum vitae, comprovando experiência na área de atendimento à pessoa 
com deficiência;

          II - Representantes dos profissionais que atuam na área voltada ao atendimento da pessoa 
com deficiência: deverá ser encaminhado ofício, constando nome completo, registro geral 
e número de inscrição no registro do Conselho de Classe do candidato.

 O documento oficial deverá ser em papel timbrado, com carimbo e assinatura do presiden-
te do Conselho de Classe ou representante legal, curriculum vitae e declaração de que 
trabalha na área de atendimento à pessoa com deficiência.

          III - Representantes dos usuários dos serviços de atendimento à pessoa com deficiência 
deverão realizar o preenchimento de ficha de inscrição.

Parágrafo Primeiro: Todos os candidatos deverão apresentar curriculum vitae no ato da inscrição, 
exceto usuários, e possuir idade superior a 18 (dezoito) anos.

Parágrafo Segundo: Não poderão concorrer ao cargo de Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência indivíduos com candidatura registrada junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE.

     Art. 6o – Do prazo de inscrição: O prazo de inscrição será de 05/03 a 09/03 de 2018, das 
13h00min às 17h00min, no Departamento de Garantia de Direitos da Fundação de Assis-
tência Social de Ponta Grossa, sito à rua Joaquim Nabuco n°59 – Centro. 

Art. 7º – Dos Eleitores:
          a) Cada Entidade terá direito a 01 (um) voto, e o representante da Entidade de atendimento a 

pessoa com deficiência que irá votar será nomeado pelo presidente da Entidade, por meio 
de ofício;

          b) Profissionais terão direito à voto desde que apresentem a identificação profissional;
          c) Usuários dos serviços de atendimento à pessoa com deficiência poderão exercer o direito 

de voto mediante apresentação de documento pessoal de identificação e da folha resumo 
do Cadastro Único.

Art.8º – A votação ocorrerá da seguinte maneira: 
          I- A eleição ocorrerá no dia 15 de Março de 2018 no Centro Esportivo para Pessoas com 

Deficiência Jamal Farjallah Bazzi, localizado no Parque Ambiental, sito à Rua Silva Jar-
dim, nº 07- Centro, apresentando a seguinte programação:

 13h00min às 16h00min – Abertura e Votação
 16h00min às 18h00min - Apuração e Homologação 
          II- A votação se dará através de cédula, onde o delegado nomeará o candidato de sua esco-

lha.              
Art. 9o – A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral e se dará sob a fiscalização do Minis-

tério Público e o CMDPcD, onde serão proclamados os candidatos eleitos.
          I- Representantes das entidades da área de atendimento à pessoa com deficiência:
 -Entidades de Proteção Social Básica: o 1o candidato mais votado será o titular e o 2º 

(segundo) suplente;
 -Entidade de Proteção Social Especial de Média Complexidade: os 04 (quatro) candidatos 

mais votados serão os titulares e do 5º (quinto) ao 8º (oitavo) mais votados serão os su-
plentes;

  -Entidade de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: os 02 (dois) candidatos 
mais votados serão titulares e o 3º (terceiro) e o 4º (quarto) serão os suplentes;

         II- Representantes dos profissionais:
            - O candidato mais votado será titular e o 2o (segundo) será suplente.
         III-  Representantes dos usuários:
 -O candidato mais votado será titular e o 2o (segundo) será suplente.

CASOS DE EMPATE
Art. 10 – O desempate ocorrerá através da análise do currículo dos referidos candidatos, de acor-

do com os seguintes critérios, os quais contarão pontos a favor:
 - Participação em outros Conselhos;
 - Participação em cursos de capacitação na área de atendimento à pessoa com deficiên-

cia;
Parágrafo Primeiro: Permanecendo a situação do empate, o critério utilizado será a idade, sendo 

eleito o candidato mais idoso.
Parágrafo Segundo: Referente aos usuários, o desempate será dado pelo critério idade, sendo 

eleito o candidato mais idoso.
Art. 11 – A divulgação do resultado será efetuada através de edital, junto ao veículo de comunica-

ção oficial da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
Art. 12 – Os casos omissos serão analisados pela comissão pela comissão eleitoral juntamente 

com o representante do Ministério Público.  
 Ponta Grossa, 07 de Fevereiro de 2018

Maria de Fátima Juskow Fiebig
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

da Pessoa com Deficiência
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F U N D E S P
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

E S P O R T E S

COMISSÃO ESPECIAL DO PROJETO PRATA DA CASA
EDITAL DE RECEBIMENTO Nº. 01/2018

A comissão especial de avaliação do projeto “Prata da Casa” em atendimento a Lei Nº. 8256/05, ao 
Decreto Municipal Nº.11.200/2016, leva ao conhecimento da comunidade que no período de 12 a 
23 de fevereiro de 2018, estará recebendo currículos que se enquadrem nas seguintes exigências 
a que se referem o artigo 2º do decreto:
Art. 2º Conforme os objetivos do Projeto “PRATA DA CASA”, poderão ser beneficiados os atletas 
de alto nível técnico de destaque estadual e nacional, a fim de que venham reforçar as equipes 
desportivas representativas do Município de Ponta Grossa.
Os atletas que não se enquadrarem no artigo 2º do decreto, poderão ser indicados pelos técnicos 
das seleções desportivas do município, como cita o artigo 3º. Os interessados deverão estar 
cientes que só serão contemplados os atletas que comprovarem resultados significantes no ano de 
2017. Os currículos deverão ser entregues na Fundação Municipal de Esportes, anexo ao ginásio 
de esportes Oscar Pereira, Av. Balduino Taques, 1717. 
Após a análise da Comissão especial do projeto, os resultados serão publicados no dia 12 março, 
no site www.pontagrossa.pr.gov.br/fundesp.

Ponta Grossa, 08 de fevereiro de 2018.
MARCO ANTONIO MACEDO

Presidente da Fundação Municipal de Esportes

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

______________________________________________________________________________
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 006/2017 cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão, cópia e 
digitalização de documentos para a AFEPON, sofre as seguintes alterações: 
ABERTURA: 26/02/18
HORÁRIO: 13:30 h.
Onde se lê:
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Os equipamentos devem possuir as características mínimas obrigatórias:
Características - Multifuncional mono/color A4 médio porte
Tecnologia de Impressão Laser
Velocidade de impressão mono em A4 40 PPM
Impressão duplex Sim
Cópia duplex Sim
Impressão frente e verso Sim
Ampliação e Redução 400% -25%
Rede Ethernet, USB Sim
Capacidade Mês 50.000 Páginas
Resolução de Impressão 1.200 x 1.200 DPI
Tamanho do Papel A4/Carta/Envelope/Executivo 184 x 266 mm/ Ofício
Capacidade da Bandeja de Entrada 250 Folhas
Capacidade da Bandeja de Saída 150 Folhas
Capacidade da Bandeja Multiuso 50 Folhas
Resolução para Cópia 1.200 x 600 DPI
Tamanho máximo para Cópia Ofício
Scanner Colorido
Twain Compatível Windows XP/Vista/7/Mac
Wia Compatível Windows XP/Vista/7
Resolução Scanner 19.200 x 19.200 DPI

Leia-se: 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Os equipamentos devem possuir as características mínimas obrigatórias:
Características - Multifuncional mono/color A4 médio porte
Tecnologia de Impressão Laser
Velocidade de impressão mono em A4 40 PPM
Impressão duplex Sim

Cópia duplex Sim
Impressão frente e verso Sim
Ampliação e Redução 400% -25%
Rede Ethernet, USB Sim
Capacidade Mês 50.000 Páginas
Resolução de Impressão 1.200 x 1.200 DPI
Tamanho do Papel A4/Carta/Envelope/Executivo 184 x 266 mm/ Ofício
Capacidade da Bandeja de Entrada 250 Folhas
Capacidade da Bandeja de Saída 150 Folhas
Capacidade da Bandeja Multiuso 50 Folhas
Resolução para Cópia 600 x 600 DPI
Tamanho máximo para Cópia Ofício
Scanner Colorido
Twain Compatível Windows XP/Vista/7/Mac
Wia Compatível Windows XP/Vista/7
Resolução Scanner 1.200 x 1.200 DPI

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário 
das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3224-1176 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 09 de fevereiro de 2018.
DANIELLE DE M. SCHLUMBERGER

Presidente da AFEPON
______________________________________________________________________________

PREGÃO ELETRÔNICO: 10/2017
PROT. PMPG : 2720291/2017
Processo Administrativo: 0028/2018
PREGOEIRA : ELIANE DE FREITAS
Referente:  Compra de EPI e EPC.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
EMPRESA CLASSIFICADA:  PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 19.611.064/0001-57

AMOSTRAS - EPI
MATERIAIS APROVADA REPROVADA

LOTE 5 LUVA DE VAQUETA COLORIDA NA COR MARROM NA MÃO E RASPA 
NO CANO (APROXIMADAMENTE 7CM), COM REFORÇO NA PALMA DA 
MÃO, COM ELÁSTICO NO DORSO, NOS TAMANHOS 09, 10 E 11 OU 
M/G/GG. CONFORME EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

x

LOTE 14

BOTINA DE SEGURANÇA PARA USO DE ELETRICISTA  NA COR PRETA 
COM ELÁSTICO (MEIA BOTA), COM BICO DE  CONFORMAÇÃO, 
SOLADO DE POLIURETANO  INJETADO DIRETO NO CABEDAL,  
CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO A CROMO, PALMILHA DE 
MONTAGEM EM COURO, BIQUEIRA PLÁSTICA PRÉ MOLDADA, SEM 
ILHOSES E COMPONENTES METÁLICOS, RESISTENTE ATÉ 14 MIL 
VOLTZ. MARCA BRACOL REFERÊNCIA: 4012BELS4600LL  OU OUTRO 
MODELO COMPATÍVEL OU SUPERIOR. CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS.

x

Ponta Grossa, 02 de Fevereiro de 2018.
MARCO ANTONIO DEITOS              JOCIANE  TABORDA DOS SANTOS

         DIRETOR OPERACIONAL  - AFEPON              ASS. COMERCIAL  AFEPON

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

AVISO DE EDITAL 
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna público, que em 
sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2018
DATA: 27/02/2018
HORÁRIO: 13:30 horas.
OBJETO: “Registro de Preços para aquisição eventual de Materiais Impressos de Expediente, para 
atender as necessidades administrativas da PROLAR, conforme quantidades e especificações 
constantes neste Edital e seus anexos.”
TIPO: Menor preço por item. 
VALOR: R$ 4.810,00 (quatro mil oitocentos e dez reais).
RECURSOS: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica                     Federal.
Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PROLAR - http://
www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@prolarpmpg.com.
br. 

Ponta Grossa, 09 de Fevereiro de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR

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

ATO Nº 04/2018
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E
Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa 

Executiva, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal no próximo dia 
12 de fevereiro de 2018.

Art. 2º - Considerando a natureza das atribuições e finalidade, este Ato não se aplica aos 
ocupantes do emprego público de Agente de Segurança Institucional.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 05 de fevereiro de 2018.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA          Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                            Vice-Presidente                                                Primeiro Secretário

Vereador FLORENAL                         Vereadora PROFESSORA ROSE
                     Segundo Secretário                                        Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 
ORDEM 007/2018

DATA CONCESSÃO 0902.2018
NOME AIRTON DE CAMARGO

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO 
VEREADOR GUIARONE, COM DESTINO A COMANDO DA POLICIA MILITAR 
DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.02.2018 -07 ;00  H
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.02.2018 -07 ;00  H 

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7916

ORDEM 008/2018
DATA CONCESSÃO 09.02.2018

NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NO 
MINISTERIO DA SAUDE DO PARANÁ REUNIAO COM VERA AO PROJETO MAIS 
MEDICOS

DATA/HORÁRIO INÍCIO 15.02.2018– 10:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 15.02.2018– 18:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL
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