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D E C R E TO S

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 4. 3 3 1,  de  23/04/2018     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 1020254/2018,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 23 de abril de 2018 a 07 de maio de 2018, UBIRATAN 
MOTA TURCATO, para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Indústria, 
Comércio e Qualificação Profissional, sem prejuízo de suas atuais atribuições, relativamente ao 
período de férias do titular da pasta.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 23 de abril 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. 3 7 5,   de  07/05/2018   

Estabelece sentido às Vias Públicas que 

menciona, conforme especifica.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 1240448/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica estabelecido, a partir de 15 de maio de 2018, sentido único de tráfego nas seguintes 

vias:
           I. Rua Teixeira Mendes – (Nova Rússia), no trecho compreendido entre a Avenida Dom 

Pedro II e a Rua Cel. Generoso Martins de Araújo, com trânsito somente no sentido para 
a Rua Cel. Generoso Martins de Araújo. 

          II. Rua Osmário Martins Ribas – (Nova Rússia), no trecho compreendido entre a Rua Bento 
Viana e Avenida Dom Pedro II, com trânsito somente no sentido para a Avenida Dom 
Pedro II.  

         III. Rua  Barão de Monte Alegre (Nova Rússia), no trecho compreendido entre a Rua Teixeira 
de Freitas e Rua Osmário Martins Ribas, com trânsito somente no sentido para a Rua 
Osmário Martins Ribas. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 07 de maio 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. 3 8 9,   de  09/05/2018 

Promove a inclusão das vias públicas que 
menciona, no Estacionamento Regulamen-
tado Zona Azul, conforme especifica. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 3.573, de 15/08/83 e suas alterações, 
conforme Decreto nº 342, de 08/08/2002 e, tendo em vista o processo nº 1280478/2017,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam incluídas, a partir de 14 de maio de 2018, no estacionamento regulamentado - 

ZONA AZUL, as seguintes vias: 
           I. Rua Augusto Ribas, no trecho compreendido entre a Rua Padre Idelfonso e Rua Carlos 

Osternack;
          II. Avenida Ernesto Vilela, no trecho compreendido entre a Rua Barão do Cerro Azul e Tra-

vessa Pasteur. 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de maio de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL- SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS – 002/2018
PROCESSO Nº 56/2018

CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  DE ÁREAS VERDES INTERNAS E EXTERNAS,  
SOLOS NATURAIS, JARDINEIRAS E VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS, COMPREEN-
DENDO  CORTE DE GRAMA, CAPINA, PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE, ARBUS-
TOS E CERCAS VIVAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRA-
MENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO realizado 
em 04/05/2018.
1. FORNECEDOR: PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 
20.493.450/0001-70

Item Descrição Unidade Quant. Unit. R$ Total R$

01 Limpeza, manutenção e conservação de 
áreas verdes e solos naturais - jardinagem. M² 62.296,58 0,63 39.246,85

Valor Total do Fornecedor: R$ 39.246,85 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos)
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 39.246,85 (trinta e nove mil duzentos e qua-
renta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Ponta Grossa/PR, 14 de maio de 2018.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 116/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 28 de maio de 2018, 
na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), 
com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para 
Aquisição de FILME DE RAIO X para uso da Secretaria Municipal de SaúdeValor Máximo: R$ 
133.357,20(cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Mais 
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo 
telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.
bll.org.br.

Ponta Grossa, 11 de maio de 2018
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 117/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 29 de maio de 2018, 
na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), 
com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para 
Aquisição de MATERIAL MEDICO para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Máximo: R$ 
1.902.610,50(um milhão, novecentos e dois mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos). 
Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ 
www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 11 de maio de 2018
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, nº 106/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 28 de maio de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção técnica 
preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração e equipamentos elétricos, nas unidades e 
depósito do Programa Mercado da Familia. Valor Máximo: R$ 29.391,67(vinte e nove mil, trezentos 
e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Mais informações, bem como a integra do edital 
e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3222 6365 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 08 de maio de 2018
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, nº 113/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 25 de maio de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de ferramentas e acessórios a serem utilizados pelo Departamento de Informática 
para correção e manutenção nos computadores pertencentes as unidades da administração do 
muniipio de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 10.305,54(dez mil, trezentos e cinco reais e cinquenta 
e quatro centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser ob-
tidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da 

prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222265 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 09 de maio de 2018
RICARDO LUIZ T. LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, atra-
vés de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licita-
tório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº119/2018.
Data: 28 de maio de 2018,
Horário: 14h00m
ObjetoRegistro de Preços para eventual aquisição de Material Hospitalar ( Agulhas e Seringas)
Valor máximo: R$ 2.201.480,00(dois milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e oitenta reais)
Dotação Orçamentária: 

08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.305.0062.2.282.3.3.90.30.00.00. - 497 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.256.3.3.90.30.00.00. - 495 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.260.3.3.90.30.00.00. - 495 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.262.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.262.3.3.90.30.00.00. - 495 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0051.2.263.3.3.90.30.00.00. - 369 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0058.2.264.3.3.90.30.00.00. - 369 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.267.3.3.90.30.00.00. - 352 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.268.3.3.90.30.00.00. - 496 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.269.3.3.90.30.00.00. - 496 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.271.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0061.2.272.3.3.90.30.00.00. - 494 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.304.0062.2.281.3.3.90.30.00.00. - 497 MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.254.3.3.90.30.00.00. - 495 MATERIAL DE CONSUMO

Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Vis-
conde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax 
(42) 3224-1176 ou (42) 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretário Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 11 de maio de 2018
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 120/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 16h00m do dia 25 de maio de 2018, 
na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com 
sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Contrato 
anual de Monitoramento mensal, vigilância eletrônica a distância, 24 horas ininterruptas, incluindo 
o monitoramento GPRS e Chip de dados.. Valor Máximo: R$ 11.880,00(onze mil, oitocentos e 
oitenta reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da 
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 11 de maio de 2018
Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

RESULTADO PARCIAL DO PREGÃO ELETRONICO N.16/2018
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 16/2018 – Processo nº 44/2018 – para Aquisição de 
gêneros alimentícios CARNES e DERIVADOS destinados a suprir as necessidades das En-
tidades Filantrópicas Conveniadas e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental  e dos  
Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIS)  constantes no censo escolar 2017 clientela 2018 para o ano letivo de 2018, 
da Secretaria Municipal de Educação, do nosso Municipio realizado em 16/02/2018, nada ha-
vendo irregular, segue o resultado do procedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - CNPJ: 02.706.999/0001-14
Valor Total do Fornecedor: R$727.836,17 (setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e seis 
reais e dezessete centavos).
LOTE 23
Valor Total do Lote: R$158.128,88 (cento e cinquenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO MOÍDA, CONGELADA - 
DE 1ª QUALIDADE.
Pacotes de 500 gramas.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Nutrientes de acordo com a resolução do FNDE 
26/2013.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

Copacol SIF 
516 KG 15074,25 R$ 10,49 R$ 

158.128,8825

LOTE 26
Valor Total do Lote: R$128.137,50 (cento e vinte e oito mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE SUINA (MIGNON) DE 1ª QUALIDADE 
– CONGELADA
Caixas com pacotes de até 2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

Seara SIF 530 KG 12750 R$ 10,05 R$ 
128.137,50

LOTE 29
Valor Total do Lote: R$95.863,68 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE MOÍDA DE PERNIL SUÍNO DE 1ª QUA-
LIDADE. EMBALADA À VÁCUO
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA, registro no SIF, SIP ou SIM, Os 
produtos devem apresentar características pró-
prias de acordo com o padrão de identidade e 
qualidade.
Pacotes de 1,0 kg. 
Validade de acordo com o fabricante. O produto 
deverá ter no ato da entrega um mínimo de 90% 
de sua validade.

Distribuidora 
Eliane Mendes 
Zimovskei SIM 

E 063

KG 8811 R$ 10,88 R$ 95.863,68
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LOTE 32
Valor Total do Lote: R$58.276,80 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

COPA LOMBO SUÍNA DE 1ª QUALIDADE, 
CONGELADA
Caixas com pacotes de até 2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.
 

Distribuidora 
Eliane Mendes 
Zimovskei SIM 

E 063

KG 4320 R$ 13,49 R$ 58.276,80

LOTE 33
Valor Total do Lote: R$287.429,31 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e um 
centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

PEIXE FILÉ DE TILÁPIA DE  1ª QUALIDADE 
CONGELAD0, COM BAIXO TEOR DE ÁGUA 
DE GLACIAMENTO
Embalagem com pacote de até 3 quilos
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 8 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.
 

Leardini SIF 
2535 KG 10269 R$ 27,99 #########

FORNECEDOR: INDUSTRIA DE FRIOS CARRARO LTDA - CNPJ: 80.244.734/0001-55
Valor Total do Fornecedor: R$245.277,12 (duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e doze 
centavos).
LOTE 7
Valor Total do Lote: R$52.344,28 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO (SASSA-
MI), DE 1ª QUALIDADE – CONGELADO
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade
 

copacol SIF 
516 KG 5822,5 R$ 8,99 R$ 

52.344,2750

LOTE 8
Valor Total do Lote: R$43.876,12 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO MOÍDA, CONGELADA - 
DE 1ª QUALIDADE.
Pacotes de 500 gramas.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Nutrientes de acordo com a resolução do FNDE 
26/2013.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade
 

copacol SIF 
516 KG 5024,75 R$ 8,73 R$ 

43.876,1170

LOTE 9
Valor Total do Lote: R$23.059,42 (vinte e três mil e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO SOBRECOXA, DE 1ª 
QUALIDADE – CONGELADA
Caixas com pacotes de até 2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA, registro no SIF, SIP ou SIM, Os 
produtos devem apresentar características pró-
prias de acordo com o padrão de identidade e 
qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

copacol SIF 
516 KG 3075 R$ 7,50 R$ 

23.059,4250

LOTE 12
Valor Total do Lote: R$27.106,83 (vinte e sete mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

LINGÜIÇA DE FRANGO FINA  DE 1ª QUALIDA-
DE – CONGELADA
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Nutrientes de acordo com a resolução do FNDE 
26/2013.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

copacol SIF 
516 KG 2466,5 R$ 10,99 R$ 

27.106,8350

LOTE 18
Valor Total do Lote: R$98.890,47 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

PEIXE FILÉ DE TILÁPIA DE  1ª QUALIDADE 
CONGELAD0, COM BAIXO TEOR DE ÁGUA 
DE GLACIAMENTO
Embalagem com pacote de até 3 quilos
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 8 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade.

copacol 
SIF2707 KG 3423 R$ 28,89 R$ 98.890,47

FORNECEDOR: LE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: R$427.867,77 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 
setenta e sete centavos).
LOTE 2
Valor Total do Lote: R$28.604,10 (vinte e oito mil, seiscentos e quatro reais e dez centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

SALSICHA DE CARNE DE FRANGO, ISENTA 
DE CORANTES E GORDURAS TRANS - CON-
GELADA
Caixas com pacotes de até 3,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Nutrientes de acordo com a resolução do FNDE 
26/2013.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

COPACOL 
CFE EDITAL KG 5397 R$ 5,30 R$ 28.604,10

LOTE 14
Valor Total do Lote: R$30.838,50 (trinta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE MOÍDA DE PERNIL SUÍNO DE 1ª QUA-
LIDADE. EMBALADA À VÁCUO
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA, registro no SIF, SIP ou SIM, Os 
produtos devem apresentar características pró-
prias de acordo com o padrão de identidade e 
qualidade.
Pacotes de 1,0 kg. 
Validade de acordo com o fabricante. O produto 
deverá ter no ato da entrega um mínimo de 90% 
de sua validade.

FRIGOFORTE 
CFE EDITAL KG 2937 R$ 10,50 R$ 30.838,50

LOTE 16
Valor Total do Lote: R$27.671,28 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA CON-
GELADA DE 1ª QUALIDADE. 
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade
 

CANÇÃO CFE 
EDITAL KG 4344 R$ 6,37 R$ 27.671,28

LOTE 22
Valor Total do Lote: R$111.792,00 (cento e onze mil, setecentos e noventa e dois reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO (SASSA-
MI), DE 1ª QUALIDADE – CONGELADO
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

CANÇÃO CFE 
EDITAL KG 17467,5 R$ 6,40 R$ 111.792,00

LOTE 24
Valor Total do Lote: R$72.693,00 (setenta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO SOBRECOXA, DE 1ª 
QUALIDADE – CONGELADA
Caixas com pacotes de até 2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
pela ANVISA, registro no SIF, SIP ou SIM, Os 
produtos devem apresentar características pró-
prias de acordo com o padrão de identidade e 
qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

CANÇÃO CFE 
EDITAL KG 9225 R$ 7,88 R$ 72.693,00

LOTE 27
Valor Total do Lote: R$73.255,05 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

LINGÜIÇA DE FRANGO FINA  DE 1ª QUALIDA-
DE – CONGELADA
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Nutrientes de acordo com a resolução do FNDE 
26/2013.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

COPACOL 
CFE EDITAL KG 7399,5 R$ 9,90 R$ 73.255,05

LOTE 31
Valor Total do Lote: R$83.013,84 (oitenta e três mil e treze reais e oitenta e quatro centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA CON-
GELADA DE 1ª QUALIDADE. 
Caixas com pacotes de 1,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exigidos 
por lei, SIF, SIP ou SIM, apresentado peso, data 
de fabricação e validade, identificação de inspe-
ção conforme exigência da Vigilância Sanitária. 
Os produtos devem apresentar características 
próprias de acordo com o padrão de identidade 
e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da entrega 
um mínimo de 90% de sua validade

CANÇÃO CFE 
EDITAL KG 13032 R$ 6,37 R$ 83.013,84

FORNECEDOR: LEANDRO EIDAM SCHEIFER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.871.616/0001-17
Valor Total do Fornecedor: R$781.184,98 (setecentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa 
e oito centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: R$101.553,13 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE BOVINA COXÃO MOLE CORTADA 
EM TIRINHAS - DE 1ª QUALIDADE – CON-
GELADA SEM PONTOS APARENTES DE 
GORDURA, TEOR MÁXIMO DE GORDU-
RA 5%. EMBALADA A VÁCUO – Pacotes 
de 1,0 kg a 3,0 kg
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) – registro no SIF, SIP 
ou SIM. Teor máximo de gordura 5%.
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 5980,75 R$16,98 R$ 
101.553,1350
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LOTE 5
Valor Total do Lote: R$51.807,61 (cinquenta e um mil, oitocentos e sete reais e sessenta e dois centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

 CARNE MOÍDA IN-NATURA, CONGELA-
DA OBTIDA A PARTIR DE CARNE BOVINA 
DE 1ª QUALIDADE (PATINHO). SEM PON-
TOS APARENTE DE GORDURA E COLÁ-
GENO, TEOR MÁXIMO DE GORDURA 5%. 
EMBALADA A VÁCUO. Embalados de acor-
do com os padrões exigidos pela ANVISA, 
registro no SIF, SIP ou SIM, Os produtos 
devem apresentar características próprias 
de acordo com o padrão de identidade e 
qualidade.
Pacotes de 1,0 kg. 
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade.

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 4896,75 R$10,58 R$ 
51.807,6150

LOTE 11
Valor Total do Lote: R$43.095,00 (quarenta e três mil e noventa e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE SUINA (MIGNON) DE 1ª QUALI-
DADE – CONGELADA Caixas com pacotes 
de até 2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da en-
trega um mínimo de 90% de sua validade.

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 4250 R$10,14 R$ 43.095,00

LOTE 15
Valor Total do Lote: R$36.920,21 (trinta e seis mil, novecentos e vinte reais e vinte e um centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE BOVINA MISTA CORTADA EM TI-
RINHAS - DE 1ª QUALIDADE (PATIMHO, 
COXÃO MOLE) CONGELADA SEM PON-
TOS APARENTES DE GORDURA, TEOR 
MÁXIMO DE GORDURA 5%. EMBALADA 
A VÁCUO –
Pacotes de 1,0 kg a 3,0 kg
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) – registro no SIF, SIP 
ou SIM. Teor máximo de gordura 5%.
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 2170,5 R$17,0100 R$ 
36.920,2050

LOTE 17
Valor Total do Lote: R$18.532,80 (dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

COPA LOMBO SUÍNA DE 1ª QUALIDADE, 
CONGELADA Caixas com pacotes de até 
2,0 kg.
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária), registro SIF, SIP ou SIM. 
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade mínima 6 meses e no ato da en-
trega um mínimo de 90% de sua validade.

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 1440 R$12,87 R$ 18.532,80

LOTE 19
Valor Total do Lote: R$238.273,08 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE BOVINA COXÃO MOLE CORTADA 
EM TIRINHAS - DE 1ª QUALIDADE – CON-
GELADA SEM PONTOS APARENTES DE 
GORDURA, TEOR MÁXIMO DE GORDU-
RA 5%. EMBALADA A VÁCUO – Pacotes 
de 1,0 kg a 3,0 kg
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) – registro no SIF, SIP 
ou SIM. Teor máximo de gordura 5%.
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 17942,25 R$13,28 R$ 
238.273,08

LOTE 20
Valor Total do Lote: R$201.990,94 (duzentos e um mil, novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE MOÍDA IN-NATURA, CONGELADA 
OBTIDA A PARTIR DE CARNE BOVINA DE 
1ª QUALIDADE (PATINHO). SEM PONTOS 
APARENTE DE GORDURA E COLÁGENO, 
TEOR MÁXIMO DE GORDURA 5%. EMBA-
LADA A VÁCUO. Embalados de acordo com 
os padrões exigidos pela ANVISA, registro 
no SIF, SIP ou SIM, Os produtos devem 
apresentar características próprias de acor-
do com o padrão de identidade e qualidade.
Pacotes de 1,0 kg. 
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade.

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 14690,25 R$13,75 R$ 
201.990,9375

LOTE 30
Valor Total do Lote: R$89.012,21 (oitenta e nove mil e doze reais e vinte e um centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

CARNE BOVINA MISTA CORTADA EM TI-
RINHAS - DE 1ª QUALIDADE (PATIMHO, 
COXÃO MOLE) CONGELADA SEM PON-
TOS APARENTES DE GORDURA, TEOR 
MÁXIMO DE GORDURA 5%. EMBALADA A 
VÁCUO – Pacotes de 1,0 kg a 3,0 kg
Embalados de acordo com os padrões exi-
gidos pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) – registro no SIF, SIP 
ou SIM. Teor máximo de gordura 5%.
Os produtos devem apresentar caracterís-
ticas próprias de acordo com o padrão de 
identidade e qualidade.
Validade de acordo com o fabricante. O 
produto deverá ter no ato da entrega um 
mínimo de 90% de sua validade

MP CARNES 
SIM/POA 109-A 
MP CARNES 

SIM/POA 109-A

KG 6511,5 R$13,67 R$ 
89.012,2050

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 2.182.166,04 (dois milhões, cento e oitenta 
e dois mil , cento e sessenta e seis reais e quatro centavos). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO 

DISPONIVEIS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. FONE: 42-3220-1349.
PREGOEIRA: Claudete Quadros

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 053/2018

Pregão nº 53/2018 – Processo nº 104/2018 – para Aquisição de mobiliário de escritório 
(longarinas, cadeiras e balcões), escadas e desumidificador de ar ambiente, para uso da 
Coordenação de Atenção Primária, Coordenação de Saúde Mental, Hospital Municipal Dr. 
Amadeu Puppi e Hospital da Criança, da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Ponta 
Grossa, realizado em 03/04/2018.
FORNECEDOR: L & L MERCANTIL EIRELI ME - CNPJ: 26.587.414/0001-52
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

4 1

Escada modelo trepadeira, fabricada em ex-
trudado em duralumínio D51S, capacidade 
para no mínimo 120Kg, altura total de 1,95mts 
e altura útil de 1,25mts, com 04 degraus es-
triados e antiderrapantes mais plataforma, com 
guarda-corpo, corrimão em ambos os lados, 
pés e sapatas de borracha estriados antider-
rapantes e com 02 rodas de 3” traváveis para 
movimentação.

Intelarum 
PLT4 UND 6 1.040,00 6.240,00

5 1

DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: 
Compressor hermético. Motor ventilador.
Reservatório para coleta de água capacidade 
até 3 Litros. 
Controlador de umidade “”Umidostato””.
Chave liga-desliga evita alteração na regula-
gem do umidostato.
Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta 
cheio.
Alças laterais e rodízios para locomoção.
Estrutura interna em alumínio.
Acabamento em chapa revestida com pintura 
epóxi.
Voltagem 110V. Potencia 290W,.
Capacidade para ambientes de até 150m².
Circulação de 500m³/hora. Dreno para funcio-
namento. 
Degelo automático para temperatura constante 
abaixo de 16°C.
Garantia mínima de 01 ano. Procedência na-
cional;.
Certificado de garantia conforme fabricante.

Arsec 160 UND 1 1.795,00 1.795,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 8.035,00 (oito mil e trinta e cinco reais).
FORNECEDOR: MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA ME - CNPJ: 05.364.422/0001-60
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

2 1

Cadeira fixa pé palito, especificação mínima: 
tubular contínuo, com tubulação redonda em 
aço, de no mínimo 5/8” e máximo 3/4”, espes-
sura da chapa de no mínimo 1.20 mm e máxi-
mo 1.50 mm espaldar médio em espuma inje-
tada densidade 45 ( altura da  espuma 4 cm ) 
com gomos laterais ( no encosto e assento ), 
apoio do encosto duplo, revestimento em cou-
ro couríssimo na cor preto. Base pintada com 
tinta epóxi pó, com tratamento antiferrugem na 
cor preta, com apoio em material resistente 
com revestimento em borracha na ponta dos 
pés para evitar rachaduras no piso. Assento: 
l 46 x p 44; encosto: l 41 x a 41; largura sem 
braços: 46 altura do assento.

GEATA UND 1000 110,00 110.000,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
FORNECEDOR: W.A.M. COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO - CNPJ: 20.973.477/0001-60
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1

Longarinas tipo aeroporto 3 lugares - Estru-
tura: Braços e pés em aço cromado; assen-
to: Em chapa de aço perfurado com pintura 
epóxi na cor cinza prata, possuir laterais de 
reforço com corte a laser e bordas arredon-
dadas. Que suporte o peso de 150 Kg; barra 
de sustentação: reforçada com 2 mm de es-
pessura, com pintura epóxi pó na barra em 
preto; sapatas: Possuir sapatas niveladoras 
de piso emborrachadas; largura do encosto: 
50 cm; altura do assento: 41 cm;  profundi-
dade do assento: 50 cm;encosto com forma 
levemente adaptada ao corpo para a prote-
ção da região lombar.

PELEGRIN 
PEL 9601 UND 500 656,65 328.325,00

3 1

Balcão de recepção produzido em mdf 
15mm, mdf padrão fórmica nas medidas 
1,50 m de comprimento x 1,10 m de altura 
x 40 cm de profundidade, com 2 gavetas (1 
com chaves), puxadores em alumínio, com 
acabamento nas bordas de PVC de alta 
resistência e excelente acabamento, com 
furação no tampo para passagem de cabos, 
com suporte para cpu e prateleiras baixas 
com ajuste de altura.

PG FLEX 
BALCAO UND 3 774,99 2.324,97

Valor Total do Fornecedor: R$ 330.649,97 (trezentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e 
sete centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 448.684,97 (quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Ponta Grossa/PR, 11 de maio de 2018
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 89/2018

Processo nº 169/2018 – para Contratação de empresa especializada em preparação, cocção 
e fornecimento de refeições para os servidores lotados na Central de Distribuição de su-
primentos, materiais e equipamentos / Seção de Conservação e manutenção das unidades 
escolares e para a Central de Distribuição de Alimentos para os estabelecimentos de ensino 
da Secretaria Municipal de Educação. realizado em 04/05/2018, 
FORNECEDOR: NELSON KIRIAN REFEIÇÕES - CNPJ: 07.282.162/0001-09

Lote Ordem Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1

Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de refeições aos servidores lotados na Secretaria Muni-
cipal de Educação - Seção de Conservação e Manuten-
ção do Patrimônio e Divisão de Infraestrutura e Logística

UN 10878 14,25 155.011,50

Valor Total do Fornecedor: R$ 155.011,50 (cento e cinquenta e cinco mil e onze reais e cinquenta 
centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 155.011,50 (cento e cinquenta e cinco mil e 
onze reais e cinquenta centavos)

Ponta Grossa/PR, 12 de maio de 2018.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
2ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 4/2018

  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 4/2018– Objeto: AQUISI-
ÇÃO DE TONERS para da Secretaria Municipal de Educação,, sofre as seguintes alterações: 
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO  E DATA DE ABERTURA
Onde-se lê,
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 08:00 hrs às 12:00 hrs do dia 08/02/2018
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 12:01 hrs às 13:00 hrs do dia 08/02/2018
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INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13:30 hrs do dia 08/02/2018
Considere-se,
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 08:00 hrs às 12:00 hrs do dia 30/05/2018
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 12:01 hrs às 13:00 hrs do dia 30/05/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13:30 hrs do dia 30/05/2018
Inclui-se no edital:
GARANTIA:
A garantia dos produtos que compõem o objeto será de no mínimo 12(doze) meses, a contar do 
recebimento definitivo.
Respondem solidariamente pela garantia do objeto a Contratada e o fabricante dos produtos.
Produtos cobertos pela garantia que apresentarem defeito de fabricação ou vício oculto deverão 
ser substituídos em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação formal do Contratante.
DA QUALIDADE:
Caso sejam oferecidos toners similares o licitante vencedor do item deverá apresentar, juntamente 
com os documentos de habilitação, Laudo Técnico de Qualidade expedido por entidade/instituto/
laboratório especializado, de reconhecida idoneidade e competência, credenciado pelo INMETRO 
ou ligado a órgão governamental, que comprove a boa qualidade e o desempenho dos toners. O 
laudo deverá atestar que os toners possuem qualidade de impressão, rendimento e durabilidade 
similares aos originais.
Os toners deverão ser novos, de primeiro uso, e em perfeito estado, acondicionados em em-
balagens que permitam sua proteção contra impactos, umidade e demais agentes que possam 
ocasionar danos. Não serão aceitos produtos remanufaturados, recondicionados, recarregados, 
reciclados ou reutilizados.
Caso o lote de itens fornecido apresente índice superior de 20% de rejeição pelo equipamento de 
impressão, defeito ou baixa qualidade de impressão, deverão ser substituídas as unidades rema-
nescentes do lote no prazo de até 10 dias úteis da notificação formal sobre o ocorrido.
O padrão de rendimento dos produtos deverá atender as Normas Técnicas da ABNT de acordo 
com objeto deste processo licitatório.
LOGÍSTICA REVERSA:
Considerando a natureza reciclável dos produtos que compõem o objeto desta procedimento li-
citatório e a necessidade de destinação ambientalmente correta desses produtos, o contratante 
deverá adotar medidas que visem a implementação de Logística Reversa em atendimento a Lei 
nº12.305/10, de acordo com exigências descritas abaixo:
• Não poderá acarretar custos adicionais aos itens do objeto contratado;
• Cabe a contratar adotar forma adequada e eficaz de recolhimento dos toners consumidos;
• A Contratada é responsável pelo recolhimento somente dos itens constantes na nota de empenho 
referente ao objeto licitado;
• Para fins de organização e planejamento a contratante solicitará o recolhimento a contratada 
quando atingir um mínimo de 60 (sessenta) unidades de toners consumidos.
• A Contratada deverá informar como se dará o processo implementação da Logística Reversa, 
com indicação de responsável e dados para contato.
• O local para recolhimento dos toners usadas será na Central de Distribuição de Suprimentos e 
Materiais, sito a Rua Tocantis, s/nº - Cará-Cará.
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: A responsabilidade pelo recebimento e fiscalização fi-
cará a cargo da Comissão especial de recebimento conforme portaria nº 14.723 de 18/07/2016, 
constituída pelos seguintes servidores:
Nome: Carmen Helenita Sari, RG: 000817695, cpf: 022.471.159 – 85, endereço: Rua Abrão Miguel 
Ajuz, nº 36,cep: 84030-475; NOME: Denise Pacievieth, RG: 5.052.791-3, CPF: 775.351.209-97, 
ENDEREÇO: Rua Santa Rita Durão, Bl.6, Aptª.3, nº 248 – Oficinas, CEP: 84.100-000; NOME: 
Emerson França Ferreira, RG: 4.271.343-0, CPF:610.990.23904, ENDEREÇO: Rua Syrena S. 
Martins, 249 – Colônia Dona Luiza, CEP: 84046-020; NOME: Jéssica Fernanda Venâncio, RG: 
9.948.716-0, CPF: 068.130.659-98, ENDEREÇO: Avenida Antônio Saad – 2510 – casa 42, CEP: 
84.073.905, NOME: Lucimara Gomes Menezes, RG: 3.332.271-2, CPF: 438.686.819-49, EN-
DEREÇO: Rua Francisco Ribas, nº 3084 – Orfãs, CEP: 84.015-000; NOME: Luiz Carlos Maior, 
RG:5.680.624-5, CPF: 881.995.509-10, ENDEREÇO: BR. 373 KM 181. Cristo Rei C.P. 1504, 
CEP: 84071-980; NOME: Neusirene Pilarski, RG: 10.029.263-7, CPF: 068.106.129-47, ENDE-
REÇO: Caneleira nº 207, Bairro Contorno, CEP: 84061-420; NOME: José Valdivino Ribeiro, RG: 
4.584.614-8, CPF: 761.199.809-97, ENDEREÇO: Rua Euzébio B. Rosas, nº 1515 – Jardim Car-
valho, CEP: 84.015-470.
RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO:
Após a contratada ser notificada, através da devida autorização de despesa e nota de empenho, 
terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, para entregar os objetos desta licitação que 
ocorrerá conforme as etapas a seguir:
a) Recebimento provisório: será realizado no ato da entrega na Central de Distribuição de 
Suprimentos, Materiais e Equipamentos, sito a Rua Tocantis, s/nº - Cará-Cará, mediante termo ou 
recibo por servidor designado.
b) Recebimento Definitivo: será realizado mediante termo, em até 5 dias úteis contatados do 
recebimento provisório, por Comissão descrita no item 6 após análise técnicas dos itens.
Caso o objeto não seja entregue em conformidade com as especificações exigidas neste termo, 
lavrar-se-á o Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades levantadas.
Obs.: agendar a entrega pelo telefone: 42- 3901-1507 (Luiz)
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações pelo fone 42 3224 1176.

Ponta Grossa, 11 de maio  de 2018.
Esméria de Lourdes Saveli

Secretária Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, nº 123/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h15m do dia 25 de maio de 2018, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
Contratação de empresa especializada para produção, promoção, realização e comercialização 
da 40ª EFAPI - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Ponta Grossa. Valor Mínimo: R$ 
50.000,00(cinquenta mil reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 
18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 6365 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 14 de maio de 2018
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 007/2018 
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos do processo protocolado sob nº 110371/2018,  

NOME EMPREGO CLASS
Nelci Izabel Kulka Técnico em Enfermagem 148

Candidata aprovada no Concurso Público nº 002/2014, para o emprego público de Técnico em 
Enfermagem, a comparecer até o dia  17/05/2018 (Dezessete de maio do ano de dois mil e dezoi-
to), no horário das 9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º 
andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.

 Conforme previsto no item 14.5 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 
002/2014, se a candidata não puder assumir o emprego poderá solicitar até o dia 16/05/2018 (De-
zesseis de maio do ano de dois mil e dezoito), mediante protocolo na Praça de Atendimento desta 
Prefeitura, que seu nome seja transferido para o final da lista de aprovados. Caso a candidata não 
compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no prazo estabelecido, será caracteriza-
da desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido 
Concurso Público. 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 08 de maio de 2018.
RICARDO TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA - LA- N° 3- 001-SMMA 
Grupo de Atividade: N° 3 - Industrial
Atividade Específica: 001 - Industrial
 O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previs-
tas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a 
Atividade Industrial, localizada no Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:
1. OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade Industrial. Definir parâmetros para a classificação da Atividade 
segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos 
Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES
2.1 Atividade Industrial: conjunto das operações manuais ou mecânicas de processos físicos, 
químicos ou biológicos, por meio das quais o homem transforma as matérias-primas em utilidades 
apropriadas às suas necessidades;
2.2 Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de Atividades que direta ou indireta-
mente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às 
atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas 
ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos;
2.3 Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indire-
tamente por Atividade causadora de degradação ambiental;
2.4 Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuá-
rios, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
2.5 Fonte de Poluição: qualquer Atividade, sistema, processo, operação, maquinários, equipa-
mentos ou dispositivos, móvel ou imóvel, que alterem ou possam vir a alterar o Meio Ambiente;
2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compe-
tente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degra-
dação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso;
2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: Ato Administra-
tivo expedido após a previa certificação de que a Atividade em questão não esta enquadrada 
como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no Decreto Municipal n° 10996/16, e seguido 
da aplicação das condicionantes e medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela 
SMMA;
2.8 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade aprova a localização 
e a concepção atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.9 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da Atividade, aprova sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 
e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
2.10 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos projetos, após obtenção da 
Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de acordo com as especificações constantes dos 
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;
2.11 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, autoriza a operação 
da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas Licenças anteriores, 
com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;
2.12 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existen-
tes, enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental 
estadual ou, que a Licença Simplificada ou a Renovação da Licença de Operação, ambas emitidas 
pelo IAP, esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;
2.13 Estudo de Impacto Ambiental - EIA: estudo que se destina a avaliar sistematicamente as 
consequências consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação 
do meio ambiente bem como propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias com vistas à sua 
implantação;
2.14 Relatório de Impacto Ambiental - RIMA: trata-se de um relatório técnico que refletirá as 
conclusões do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, devendo ser apresentado de forma objetiva 
e adequado à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, 
ilustradas por infográficos, mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 
visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como 
todas as consequências ambientais de sua implementação;
2.15 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equi-
pamentos e obras destinadas ao controle de poluição ambiental, geradas por poluentes líquidos, 
sólidos, gasosos e ruídos, em Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que 
oferece elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e padrões ambientais 
estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;
2.16 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;
2.17 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico 
simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos 
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção 
Civil;
2.18 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGRCC: apresentado 
quando da conclusão da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado 
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei 
Municipal n°12.345/15.
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4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Para certifica-se de que uma determinada Atividade Industrial é contemplada por esta Instrução 
Normativa, verificar se a mesma atende a seguinte condição:  
 - está localizada abaixo do limite máximo estabelecido pela Resolução CEMA 88/13 
para cada um dos seguintes parâmetros: área total construída; investimento total e numero de 
empregados, constantes da tabela do item 5 – Critério de Porte, desta Instrução. 
Se o limite máximo de um destes parâmetros for ultrapassado o licenciamento deverá ser reque-
rido junto ao IAP.
Para definir o Ato Administrativo à ser requerido deverá ser verificado se a Atividade Industrial 
consta nos seguintes itens desta Instrução:
 Item 4.1.1 - Atividades passíveis de dispensa do licenciamento ambiental municipal;
 Item 4.1.2 - Atividades passíveis de licenciamento ambiental simplificado;
 Item 4.1.3 - Atividades passíveis de licenciamento ambiental completo.
4.1 Atos Administrativos inerentes ao licenciamento ambiental municipal:
4.1.1 Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal:
Será dispensada de requerer o licenciamento ambiental municipal toda Atividade que apresentar 
as características e atender as recomendações, abaixo indicadas:
a) sendo, comprovadamente, executada por Micro Empreendedor Individual – MEI (inseridas do 
rol de Atividade permitida para o MEI - anexo XIII Resolução n° 94/11 e alterações posteriores do 
CGSN):
- não esteja no rol das Atividades constantes do item 4.1.2 desta Instrução Normativa;
- estando no rol das descritas no quadro do item 4.1.2, esteja abaixo dos limites inferiores estabe-
lecidos na coluna “classificação”; 
b) não sendo executada por MEI, mas constando no rol das descritas no quadro do item 4.1.2 
desta Instrução, esteja abaixo dos limites inferiores estabelecidos na coluna “classificação”;
c) não gere efluentes líquidos industriais, ou com efluentes gerados cuja vazão não ultrapasse 
1 m3/dia, nas Atividades de processamento de vegetais para alimentos, laticínios e embutidos;
d) não gere Resíduos Sólidos da Classe I – Perigosos, conforme normas técnicas vigentes, no 
processo industrial;
e) não gere ruídos acima do nível permitido para a área de implantação;
f) não gere emissões atmosféricas, ou emissões atmosféricas geradas em equipamentos, para a 
geração de calor ou energia, com as seguintes características:

TIPO DE COMBUSTÍVEL POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL MÁXIMA DE
Combustível gasoso Até 10 MW
Óleo combustível e assemelhado Até 10 MW
Carvão, xisto sólido, coque e outros combustíveis assemelhados Até 10 MW
Derivados de madeira Até 10 MW
Bagaço de cana-de-açúcar Até 10 MW
Turbinas de gás Até 10 MW

Nos casos em que seja necessária a comprovação de Dispensa de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal o interessado deverá requerer junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI, mediante 
a apresentação dos documentos indicados no item 6.1 desta Instrução Normativa.
A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigências legais quanto à 
preservação do meio ambiente.
 - Quanto aos resíduos sólidos gerados: deverá ser submetida à apreciação da 
SMMA, no ato da renovação do Alvará de Funcionamento ou anualmente até o ultimo dia útil do 
mês de março, o que ocorrer primeiro, a Auto-Declaração de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
ANEXO 14. Caso a Atividade não se enquadre nas condições estabelecidas para esta Auto-Decla-
ração, deverá ser apresentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme modelo 
estabelecido no Decreto Municipal 10994/16.
4.1.2. Licenciamento Ambiental Simplificado – (LS; LSR):
Serão passíveis de licenciamento ambiental municipal simplificado as Atividades Industriais que se 
enquadram nos limites de classificação indicados no quadro abaixo:

CNAE ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
1011-2/01 Abatedouro de bovinos cabeças/mês até 30
1011-2/03 Abatedouro de ovinos até 60
1012-1/01 Abatedouro de aves aves/mês até 3.000
1012-1/03 Abatedouro de suínos cabeças/mês até 60
1013-9/02 Fabrica de embutidos e defumados Kg de carne proces-

sada/dia

até 1.000

1020-1 Unidade de processamento de peixes, moluscos, 
anfíbios e crustáceos até 200

1031-7 Fábrica de polpas, conservas de frutas e similares kg de matéria prima/dia de 100 até 250
1032-5 Fábrica de conservas de legumes e outros vegetais de 80 até 250

1033-3 /01
1033-3/02 Produção de sucos de frutas, hortaliças e legumes l/dia de 60 até 600

1051-1/00 Laticínios (resfriamento e envase)
l de leite/dia

até 1.250
1052-0/00 Laticínios (doce de leite) até 800 
1052-0/00 Laticínios (queijo e manteiga) de 100 até 800 
1053-8/00 Indústria de sorvetes e gelados Kg de produto/dia de 100 até 200

1063-5 Indústria de farinha de mandioca kg de mandioca/dia até 500 
1064-3 Indústria de farinha de milho kg de milho/dia até 100 

1071-6/00 Açúcar mascavo e rapadura kg de cana moída/dia até 3.000 
1081-3/02 Torrefação e empacotamento de café kg de matéria/dia até 120 
1091-1/01 Panificação industrial (pães, bolos, roscas, tortas..)

kg de produto/dia
até 300

1091-1/02 Indústria de panificação tradicional (pães, bolos, roscas, 
tortas..) de 200 até 300

1092-9/00 Indústria de biscoitos, bolachas kg de produto/dia de 200 até 300 1094-5/00 Indústria de massas alimentícias
1093-7 Indústria de doces, chocolates, balas, kg de produto/dia de 100 até 200 1096-1/00 Indústria de salgadinhos kg de produto/dia

1099-6/05 Beneficiamento de erva-mate n° funcionários até 10 
1099-6/05 Torrefação e empacotamento de chá kg de chá/dia de 10 até 50 
1099-6/01 Produção de vinagre l/dia de 60 até 300 
1099-6/99 Produtos a base de mel Kg de mel/ano de 2000 até 12000

1111-9 Produção de aguardente e outras bebidas destiladas l/dia de 60 até 300 

1112-7 Produção de vinho kg de uva processa-
da/dia de 500 até 2.000

1113-5 Fabricação de malte, cervejas e chopes l/dia de 60 até 600

1351-1; 

Confecção de artigos, vestuários, cama mesa e banho 
e acessórios complementares unidades/mês de 200 até 20001411-8 e 

1412-6;
1413-4; 
1414-2
1610-2 Indústria de beneficiamento de madeira funcionários até 10

1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira unidades/mês de 100 até 1000 

1629-3/01 
e 02

Fabricação de artefatos de: madeira, palha, cortiça, 
vime e material trançado não especificado anteriormen-
te exceto móvel

unidades/mês de 100 até 1000 

1931-4/00 Fabricação de álcool kg de matéria prima/dia
até 1.000 2052-5/00 Fabricação de desinfetantes domisanitários litros/mês

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos unidades ou litros/mês
2330-3/01
2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento e concreto unidades/mês de 200 até 2000 

2341-9; 
2342-7; 
2349-4

Fabricação de produtos cerâmicos

n° de funcionários até 10 
2511-0/00 Fabricação estruturas metálicas

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metálicas sob encomenda 
ou não 

2532-2/01 Fabricação de artefatos estampados de metal
3102-1 Fabricação de móveis predominantemente em metal

3101-2/00 Fabricação de móveis predominantemente em madeira

3240-0/01 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos eletrôni-
cos unidades/mês até 1000

3240-0/99 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos não ele-
trônicos unidades/mês de 100 até 2000 

4.1.3 O Licenciamento Ambiental Completo (LP, LI, LO; LOR):
Deverá ser requerido licenciamento ambiental completo para toda Atividade Industrial não contem-
plada nos itens 4.1.1 e 4.1.2 desta Instrução Normativa, mas enquadrável nos parâmetros de POR-
TE estabelecidos pela Resolução CEMA 88/13, constantes do item 5, desta Instrução Normativa.
Toda Atividade Industrial, passíveis de Licenciamento Ambiental, deverá manter atualizado o In-
ventário Estadual de Resíduos Sólidos junto ao órgão ambiental estadual - IAP.
4.2 Quanto aos Resíduos da Construção Civil – RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Transporte de Resíduos da 
Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destinação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, 
gerados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;
b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 
6-001A respectivamente, e estar em conformidade com o contido no Decreto Municipal n° 
10995/16 do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O PORTE da Atividade será definido de acordo com os parâmetros constantes do quadro abaixo.

PORTE DA ATIVI-
DADE

PARÂMETROS
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área Construída 

total (m²)
(m²)

Investimento total 
(UPF/PR)

Número de emprega-
dos (ud)

Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25 Consultar os itens 
4.1.2 e 4.1.3Pequeno De 1.000 a 2.000 De 2.000 a 8.000 De 26 a 50

Obs.: a) para fins de enquadramento quanto ao Porte, o requerente deverá adotar o parâmetro de 
maior dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indicados neste quadro;
b) é considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do investimento fixo e do  
capital de giro da atividade, convertido UPF/PR – Unidade Padrão Fiscal do Paraná;
c) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o(s) índice(s) máximo(s) estabelecido(s) como 
parâmetro(s) no quadro acima, deverá ser requerido junto ao órgão ambiental estadual - IAP;
d) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o(s) índice máximo atribuído aos parâmetros 
desta Tabela for ultrapassado o licenciamento da parte ampliada e os demais procedimentos  
posteriores deverão ser requeridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente  não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Declaração, ANEXO 13;
d) Auto-Declaração, ANEXO 14;
e) Copia do Contrato Social, atualizado;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do interessado ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Indústria, ANEXO 02;
c) Declaração, ANEXO 13;
d) Auto- Declaração, ANEXO 14;
e) Cópia da Certidão de Inexigibilidade à ser renovada;
f) Copia do Contrato Social, atualizado;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do interessado ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
i) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 
j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, emitida pelo Departamento de 
Urbanismo;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;
h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da 
Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;
j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de 
Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar 
Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
m) Projeto de Controle de Poluição Ambiental Simplificado - PCPAS, elaborado por profissionais 
habilitados, ANEXO 03 e ANEXO 04 (no caso de poluição sonora);
n) Projeto arquitetônico e de locação, com memorial de descritivo, das unidades que compõem a 
Atividade nas fases de instalação e operação, elaborado por profissional habilitado;
o) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, das unidades de 
controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmosféricas, resíduos sólidos), elaborado por 
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profissional habilitado;
p) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, 
nas fases de instalação e operação, quando couber. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, 
incluir o projeto executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais. Elaborados por 
profissionais habilitados;
q) Plano de Contingência e Emergência Ambiental - PCEA, ANEXO 12, nos casos em que sejam 
utilizados produtos perigosos no processo produtivo ou gerem resíduos perigosos, elaborado por 
profissional habilitado;
r) Estudo de Avaliação de ruído, quando necessário, elaborado conforme ABNT NBR 10.151 e 
ABNT NBR 10.152 elaborado por profissional habilitado;
s) Projeto de Isolamento Acústico – PIA, ANEXO 04, quando necessário, elaborado por profissional 
habilitado;
t) Quando a Atividade a ser licenciada for Abatedouros, apresentar Projeto pré-aprovado junto aos 
seguintes órgãos de inspeção: Serviço de Inspeção Municipal -SIM/POA; Serviço de Inspeção do 
Paraná - SIP/POA e Serviço de Inspeção Federal - SIF/POA; 
u) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 05, elaborado por 
profissional habilitado;
v) Na existência de ambulatório deverão apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS (2);
w) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo 
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 07 ou 08;
x) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
y) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início da 
implantação do empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, 
históricos ou artísticos na área afetada;
z) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;
aa) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no 
valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de 
Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clinicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo  
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2.1 Renovação de Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, emitida pelo Departamento de 
Urbanismo;
d) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada, ( emitida pelo IAP, quando couber (4)); 
e) Súmula de Concessão da Licença Simplificada - LS, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade 
encontram-se ligados na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;
i) Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas, se for o caso, de acordo com o 
exigido pela Resolução SEMA 016/14, e atualizações posteriores, e diretrizes apresentadas no 
ANEXO 10, sendo que nos casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser informado 
o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto ao SMMA, elaborado por profissionais habilitados;
j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
estabelecidas na Licença Simplificada e informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico e elaborado por profissionais habilitados;
k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS(1), ANEXO 05, atualizado, elaborado 
por profissional habilitado;
l) Na existência de ambulatório apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde – PGRSS (2) ;
m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
n) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.
o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15 quando não dispensável.
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de 
Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clinicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) O trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(4) Aplicável para Atividade cuja Licença Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou 
sua renovação, esteja vigente.
6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02, 
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, emitida pelo Departamento de 
Urbanismo;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada em até 90 (noventa) dias 
contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do interessado;
f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referência SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a 
Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da 
Agência Nacional de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso; 
h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;
i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar a Outorga Prévia de 
Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agência Nacional de 
Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando a Viabilidade de 
lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los 
sem ônus ao Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva ETE;
k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
l) Quando a Atividade a ser licenciada for Abatedouros, apresentar Projeto pré-aprovado junto aos 
seguintes órgãos de inspeção: Serviço de Inspeção Municipal -SIM/POA; Serviço de Inspeção do 
Paraná - SIP/POA e Serviço de Inspeção Federal - SIF/POA;
m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
n) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal 
regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da 
IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;
o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.: 
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02; 
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) Cópia da Licença Prévia;
g) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná ou da Agência 
Nacional de Águas – ANA, assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em corpos 
hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar 
Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
j) Para o lançamento de efluentes líquidos industriais ficam estabelecidos os padrões determinados 
no ANEXO 11;
k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 05, elaborado por 
profissional habilitado;
l) Na existência de ambulatório apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde – PGRSS (2);
m) Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no caso 
de Atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação 
do meio ambiente, consultar Matriz de Impacto IAP-CREA, elaborado por profissional habilitado;
n) Plano de Contingência e Emergência Ambiental – PCEA nos casos em que sejam utilizados 
produtos perigosos no processo produtivo ou gerem resíduos perigosos, elaborado por profissional 
habilitado;
o) Estudo de Avaliação de ruído, quando necessário, elaborado conforme ABNT NBR 10.151 e 
ABNT NBR 10.152 elaborado por profissional habilitado;
p) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 06 e o ANEXO 04 (no caso de 
poluição sonora), elaborado por profissional habilitado;
q) Projeto arquitetônico e de locação, com memorial de descritivo, das unidades que compõem a 
Atividade nas fases de instalação e operação, elaborado por profissional habilitado;
r) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, das unidades de 
controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmosféricas, resíduos sólidos), elaborado por 
profissional habilitado;
s) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e 
cortes, nas fases de instalação e operação, quando couber. Em Atividades usuárias de recursos 
hídricos, incluir o projeto executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais, elaborado por 
profissional habilitado;
t) Projeto básico, com memorial descritivo, do(s) canteiro(s) de obras, quando couber. Elaborado 
por profissional habilitado;
u)  Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo 
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil, elaborado por profissional habilitado, ANEXO 07 ou 08;
v) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
w) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos na área 
afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do 
início da implantação da Atividade;
x) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;
y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de 
Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clínicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016. 
(3) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo  
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
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(noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção IX do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: 
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade 
encontram-se ligados na Rede Coletora Pública de Esgoto, quando houver;
f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, informando se houve ou não 
ampliação ou modificação da Atividade acompanhado de relatório fotográfico, e elaborado por 
profissional habilitado;
g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 12, elaborado 
por profissional habilitado;
h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
i) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais
j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.5.1. Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da Licença de Operação a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (4));
e) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
estabelecidos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade acompanhado de relatório fotográfico, e elaborado por profissionais habilitados;
i)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), atualizado, ANEXO 05, elaborado 
por profissional habilitado;
j) Na existência de ambulatório apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde – PGRSS (2), atualizado;
k) Relatório Técnico do monitoramento de efluentes, se solicitado em licença anterior, elaborado 
por profissional habilitado;
l) De acordo com as características da Atividade e com as legislações específicas, se necessário, 
apresentar os documentos abaixo, anexando-os ao mesmo processo, ou via on-line:
 - Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se necessário, 
ANEXO 09, conforme estabelecido na Resolução SEMA 016/14 e alterações posteriores. Nos 
casos em que o referido Relatório já tenha sido apresentado, informar o respectivo número do(s) 
protocolo(s) SMMA;
 - Declaração de Carga Poluidora para os efluentes líquidos, ANEXO 10. Nos casos 
em que a referida Declaração já tenha sido apresentada, informar o número do(s) protocolo(s) 
SMMA;
 - Inventário Estadual de Resíduos Sólidos;
m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (3);
o) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(4), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.: 
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem 
resíduos perigosos, apresentarão PGRS atualizado, na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto;
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clínicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo IAP esteja vigente.
(4) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo  
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, emitida pelo Departamento de 
Urbanismo;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 

I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referência SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;
i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia 
Nacional de Águas – ANA, assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em corpos 
hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
 j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade 
encontram-se ligados na Rede Coletora Pública de Esgoto, quando houver;
k) Projeto Simplificado do Sistema de Controle de Poluição Ambiental Simplificado - PSCPA, 
ANEXO 03 e o ANEXO 04 (no caso de poluição sonora), elaborado por profissional habilitado;
l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;
m) Na existência de ambulatório apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde – PGRSS (2);
n) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se necessário, ANEXO 
09, conforme estabelecido na Resolução SEMA 016/14 e posteriores, sendo que nos casos de 
relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) 
junto a SMMA;
o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comercialize, 
armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação 
florestal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Florestal 
- CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de 
junho de 1996;
p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
q) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(3), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
r) Cópia legível da Licença Simplificada emitida pelo IAP, quando couber(4);
s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem 
resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de Referên-
cia específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clínicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(4) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou sua renovação, esteja vencida.
6.7 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR: 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Simplificada para Regularização;
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização- LSR, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
estabelecidos na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação 
ou modificação da Atividade acompanhado de relatório fotográfico, e elaborado por profissionais 
habilitados;
i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), atualizado, ANEXO 05, elaborado 
por profissional habilitado;
j) Na existência de ambulatório deverão apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS (2), atualizado;
k) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se necessário, ANEXO 
09, conforme estabelecido na Resolução SEMA 054/06 e posteriores, sendo que nos casos de 
relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) 
junto a SMMA;
l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comercialize, 
armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação 
florestal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Florestal 
- CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de 
junho de 1996;
m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
n) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande 
circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;
o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) 
no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
 (1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, emitida pelo Departamento de 
Urbanismo;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário ou em 
nome do locador, junto com o contrato de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 
(noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo 
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referência SIRGA 2000, obtidas através de 
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levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 
i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia 
Nacional de Águas – ANA, assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em corpos 
hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;
j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade 
encontram-se ligados na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;
k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 06, elaborado por profissional 
habilitado, e o ANEXO 05 (no caso de poluição sonora);
l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;
m) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS (2);
n) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se necessário, de acordo 
de acordo com as diretrizes apresentadas no ANEXO 09, conforme estabelecido na Resolução 
SEMA 054/06, sendo que nos casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser 
informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto a SMMA;
o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comercialize, 
armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação 
florestal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Florestal 
- CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de 
junho de 1996;
p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
q) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (3);
r) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LRO, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(4), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável. 
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem 
resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de Referên-
cia específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clinicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida;
(4) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.8 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR: 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da sua 
expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;
e) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 05, elaborado por 
profissional habilitado;
f) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS (2);
g) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se necessário, de acordo 
de acordo com as diretrizes apresentadas no ANEXO 09, conforme estabelecido na Resolução 
SEMA 054/06, sendo que nos casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser 
informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto a SMMA;
h) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comercialize, 
armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação 
florestal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Florestal 
- CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de 
junho de 1996;
i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
j) Súmula do pedido de Renovação da Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LRO, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande 
circulação, ou em meio eletrônico(3), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;
k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na 
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas 
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem 
resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de Referên-
cia específico, ANEXO 03 do referido Decreto.
(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clinicas, cujo Termo de Referência constará na 
Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo  
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI):
7.1 Para empresas recém-constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, 
pelas informações prestadas, comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;
7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém-constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção de atividade (alteração de atividade no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta 
da alteração contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato 
social anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação 
ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.
b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante); 
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, 
pelas informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA 
caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 
d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 

ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante de endereço e declaração do responsável 
pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrado 
na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Não serão permitidas instalações de fornos para produção de carvão em área urbana.
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, o requeren-
te deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Normativa para Atividade Florestal 
– AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/
bota-fora e/ou da aquisição de materiais/áreas de empréstimo.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referencia 
correspondente;
d) em se tratando de readequação de Sistemas de Controle Ambiental já implantados, encaminhar 
o Estudo anterior e um Relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da 
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida 
na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos 
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) 
aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.
Nos casos de readequação da licença ambiental vigente, em qualquer fase, devida a Alteração da 
Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa, apresentar documentação confor-
me estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.
A implantação da Atividade, somente poderá ser iniciada após a emissão da Licença Ambiental 
pertinente;
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos 
responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF, 
DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências: 
elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);
fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental 
em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao setor responsável pelo 
licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento 
dos procedimentos aqui descritos, bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos 
legais e normativos expedidos em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes a Atividade em 
questão, assim como os inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS 
O conteúdo dos documentos do IAP vinculados aos Termos de Referência e demais anexos que 
integram esta Instrução Normativa, deverão ser adaptados pelo requerente de modo a atender 
o estabelecido na mesma, bem como, o estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16 e Lei 
Municipal n°12.345/15.
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site 
SMMA:
• ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
• ANEXO 02. Cadastro de Atividade Industrial;
• ANEXO 03. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - Simplificado- PCPAS; 
• ANEXO 04. Projeto de Isolamento Acústico - PIA;
• ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;
• ANEXO 06. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA;
• ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRCCS;
• ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 09. Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA;
• ANEXO 10. Declaração de Carga Poluidora; 
• ANEXO 11. Padrões para o lançamento de efluentes líquidos;
• ANEXO 12. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 13. Declaração para Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;
• ANEXO 14. Auto-Declaração de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, maio de 2018.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 5- 006 - SMMA
Grupo de Atividade: N° 05 - Serviços de Infra-estrutura
Atividade Específica: 006 - Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos
 O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas 
na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Ativi-
dade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos localizada no Município 
de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Estações Comerciais Emissoras de Campos 
Eletromagnéticos. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem 
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES
2.1 Estações Comerciais Transmissoras de Ondas Eletromagnéticas: conjunto de equipamen-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.312 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 12, 13 E 14 DE MAIO  DE 201810

tos e infra-estrutura, instalados com a finalidade de funcionar como transmissor ou receptor de 
ondas eletromagnéticas; 
2.2 ERB’S: Estação Rádio Base: Conjunto de equipamentos e infra-estrutura, instalados com a 
finalidade de funcionar como transmissor e receptor de faixa de telefonia de celulares;
2.3 Laudo Radiométrico Teórico: Gráfico teórico apresentando os níveis de potência calculados 
a partir da antena irradiante. Devem ser salientados os pontos de máxima radiação.
2.4 Laudo Radiométrico Pratico: Gráfico ou tabela apresentando os níveis de radiação medidos 
para cada antena irradiante, nos pontos de máxima direção.
2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compe-
tente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degra-
dação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso;
2.6 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, 
aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os re-
quisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
2.7 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos projetos, após obtenção da 
Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de acordo com as especificações constantes dos 
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;
2.8 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, autoriza a operação da 
atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas Licenças anteriores, com 
as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a operação.
2.9 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Atividades existentes, en-
quadráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de li-
cenciamento ambiental estadual ou cuja renovação da Licença de Operação emitida pelo órgão 
ambiental estadual esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle 
ambientais e condicionantes determinados para a Operação.
2.10 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que alem da apresentação da 
Atividade, identifica os impactos gerados e suas magnitudes, e das várias medidas mitigadoras, 
tudo dentro de planos e programas ambientais;
2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico 
simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos 
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção 
Civil.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado 
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei 
Municipal n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa é restrita a Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagné-
ticos, utilizadas para sistemas de telecomunicações dos serviços regulamentados pela ANATEL.
Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Transporte de Resíduos da 
Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destinação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, 
gerados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;
b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A 
respectivamente, e estar em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea construída total 
(m²)

Investimento total 
(UPF/PR)

Número de empre-
gados 
(ud)

Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25

LP, LI, LO, LOR
Pequeno De 1.001 a 2.000 De 2.001 a 8.000 De 26 a 50
Médio De 2.001 a 10.000 De 8.001 a 80.000 De 51 a 100
Grande De 10.001 a 40.000 De 80.001 a 800.000 De 101 a 1.000
Excepcional Acima de 40.000 Acima de 800.000 Acima de 1.000

Obs.: a) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar o parâmetro de 
maior  dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indicados neste quadro;
b) É considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do investimento fixo e do  
capital de giro da atividade, convertido UPF/PR – Unidade Padrão Fiscal do Paraná;
c) Quando o uso do espectro eletromagnético ocorrer na faixa de frequência superior a 300GHz  
(trezentos gigahertz) o licenciamento deverá ser requerido junto ao órgão ambiental estadual.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO 
6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos – ANEXO 
02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada em até 90 (noventa) dias 
contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do interessado;
f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;
g) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica; 
h) Relatório de Conformidade Teórica dos Níveis de Radiação Eletromagnéticas de Radio Freqü-
ência não Ionizante da estação;
i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
j) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);
k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2 Licença de Instalação – L
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos, ANEXO 
02; 
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;
e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Laudo Radiométrico Teórico, elaborado por profissionais habilitados;
i) Plano de monitoramento dos níveis de radiação Eletromagnético do entorno;
j) Projeto de isolamento acústico do container;
k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo 
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03 ou 04;
l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
m) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos – ANEXO 
02;
c) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprome-
tida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos – ANEXO 
02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabele-
cidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou mo-
dificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico elaborado por profissional habilitado;
f) Laudo Radiométrico Prático, elaborado por profissional habilitado;
g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
h) Súmula do pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;
i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.3.1. Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos - ANEXO 
02;
c) Cópia a Licença de Operação;
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Licença para Funcionamento emitida pela ANATEL;
f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;
g) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 
i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou comprome-
tida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabeleci-
dos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;
k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16;
 (2) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação de Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o re-
querente não seja o empreendedor;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.312 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 12, 13 E 14 DE MAIO  DE 2018 11

b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos, ANEXO 
02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
e) Cópia do Alvará de Funcionamento;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas 
geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link “geoweb.pontagrossa.pr.gov.br” ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 
i) Relatório de Avaliação de Estações Transmissoras, conforme estabelece o Art.15, da Resolução 
ANATEL n° 303/2002 e alterações posteriores;
j) Projeto de isolamento acústico do container, elaborado por profissional habilitado;
k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(1), quando couber;
m) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LRO, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15. 
Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4.1 Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a)  Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos, ANEXO 
02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da LOR a ser renovada;
e) Súmula de concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da sua 
expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso 
de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;
i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
j) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LRO, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;
k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15. 
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI):
7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, 
pelas informações prestadas, comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;
7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção de atividade (alteração de atividade no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta 
da alteração contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato 
social anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação 
ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.
b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante); 
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, 
pelas informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA 
caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 
d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.
Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante de endereço e declaração do responsável 
pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrado 
na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, o requerente deverá 
solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/
bota-fora e/ou da aquisição de materiais/áreas de empréstimo.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-

sado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referencia cor-
respondente;
d) em se tratando de readequação de Sistemas de Controle Ambiental já implantados, encami-
nhar o Estudo anterior e um Relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da 
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabeleci-
da na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos 
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) 
aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.
Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, devido a Alteração 
da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa, o requerente deverá apresentar 
documentação conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos 
responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF, 
DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental 
em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao setor responsável pelo 
licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento 
dos procedimentos aqui descritos, bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e demais instrumentos 
legais e normativos expedidos em âmbito federal, estadual e municipal, pertinentes a Atividade em 
questão, assim como os inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS 
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site 
SMMA.
• ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
• ANEXO 02. Cadastro de Atividades Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagné-
ticos;
• ANEXO 03. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado - PGRCCS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO
ARQUIPONTA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Torna público que requereu à SMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE a Licença 
Prévia para implantação do Ed. VOGUE SQUARE GARDEN na cidade de Ponta Grossa, rua Me-
deiros de Albuquerque s/n. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SMMA.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
FABRICA DE BEBIDAS STRABURGER LTDA-ME torna público que irá requerer à Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada (LS), para Atividades Industriais.

D I V E R S O S

4ª Ata da Reunião Ordinária do CMS
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta e três minutos, na sala 
de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: 
Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Regina 
Rosa Pedrozo Rosa, Cláudia Cristina Saveli, Leandro Soares Machado, José Timóteo Vasconce-
llos Sobrinho, Luiz Carlos de Oliveira, Candido José Colesel, Adriane do Rocio Lopes e Leandro 
Santos Dias. Presentes Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves, Ana Caetano Pinto 
e Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho assume os trabalhos 
e procede a abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e 
Aprovação da 3ª Ata da Reunião Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes 
Gerais: 4. Ordem do Dia. 4.1. Gestão Plena Municipal. 1. Leitura e Aprovação da 3ª Ata da reu-
nião Ordinária. Aprovada a 3ª Ata da por 11 (onze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 2. Rela-
tos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais: O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski realiza leitura 
na integra das denuncias encaminhadas ao CMS, fala que anteriormente encaminhou ofício, so-
licitando que o documento fosse lido em reunião ordinária para que se montasse uma comissão, 
e fosse feito uma fiscalização no Hospital Amadeu Puppi, devido a procedimentos inadequados. 
A conselheira Claudia Saveli fala que a mesa diretora deveria ter solicitado que os visitantes da 
reunião ordinária se ausentassem, para fazer uma sessão secreta onde em sua opinião deveria ser 
lido à denuncia citando inclusive os nomes dos envolvidos e do nosso usuário que veio reclamar 
e o pleno decidiria o que fazer, afirma que a mesa executou de maneira errada todo esse procedi-
mento que é de competência do pleno decidir. Reforça que como tem nome de terceiros, diria para 
as pessoas se ausentar haveria uma reunião secreta do pleno e o pleno decidiria quais as provi-
dencias tomar, quem decide isso é o pleno não é a mesa diretora. O 2º secretário Diego Osmar 
Rodrigues questiona em qual artigo do regimento interno do CMS há esta referencia citada pela 
conselheira, coloca também que não é favorável a realização de sessões secretas em um espaço 
coletivo e democrático como o CMS, e que entende que se cobramos transparência devemos dar 
o exemplo e jamais restringir o acesso dos cidadãos as nossas reuniões seja qual for o assunto, 
que pelo conselheiro este item do regimento deveria ser abolido. Esclarece também que a mesa 
diretora agiu corretamente e, sobretudo agiu com o devido resguardo regimental e ético, haja vista 
histórico de um processo jurídico sofrido a um presidente do nosso CMS por ter exposto nome de 
pessoas citadas em denuncias em reunião do pleno sem direito do contraditório e da ampla defesa 
e que sabendo disso não poderiam alegar desconhecimento deste fato, sem considerar ainda que 
questões éticas devem nortear toda e qualquer atividade nas reuniões do CMS; Coloca também 
que a reunião da mesa diretora é nas terças feiras que intercalam as reuniões ordinárias, contudo 
o referido ofício, chegou aos membros da mesa na reunião ordinária sendo que não havia tempo 
hábil para definição de como dar encaminhamento no momento da mesma, mas que isto seria 
definido na reunião da mesa, na terça subseqüente, e que por consenso dos membros da mesa 
naquele momento optou-se pelo encaminhamento baseado,
no entendimento de que este era o mais adequado e em respeito a ordem do dia estabelecida pela 
pauta já definida previ manete, onde regimentalmente não se podia deliberar sobre assuntos que 
não estivessem estabelecidos na pauta da reunião ordinária. Destarte, informa que o Regimento 
Interno do CMS diz que a mesa tem que criar mecanismos de recebimento de denúncias e em 
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momento algum diz como devemos encaminhar essas demandas. Destaca que de maneira algu-
ma agiram de maneira que desmerecesse tais fatos, e que entende que é função do CMS receber 
estas denuncias, reforça que estavam precavendo legalmente o CMS, e que todas as denúncias 
são pertinentes e merecem a devida atenção bem como apuração, mas que deveríamos agir 
com serenidade em relação as mesmas, acredita que a mesa não se omitiu em momento algum 
em relação a isto tanto é que estamos em processo de encaminhamento em relação a questão 
com a proposta de criação de um mecanismo e ou padronização do recebimento das denuncias 
pelo CMS, a fim de dar mais transparência aos procedimentos que devem ser adotados e seus 
encaminhamentos, bem como formação de uma comissão destinada ao apuramento dessas ma-
térias, assunto este será pauta de próxima reunião para definição do pleno. O 1º secretario André 
Luiz Albuquerque Lisboa fala que foi encaminhado para o conselheiro Luiz Carlos Gorchinski o nº 
015/2018 e para a SMS ofício nº 014/2018 para responder referente a denuncia do conselheiro 
Luiz Carlos Gorchinski, diz que o conselheiro Sr. Diego Osmar Rodrigues já explanou que nós que-
ríamos nos respaldar para não correr o risco de não responder civilmente e administrativamente 
na posterioridade pela leitura do mesmo em reunião cujo teor consta em ata e a qual é publicada 
em Diário Oficial. Fala ainda do convite que o CMS recebeu do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
Interdisciplinar sobre Saúde Reprodutiva, Comunicação em Saúde e Direitos Humanos da Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa (PR) e a Associação em prol da Maternidade Ativa e Segura para 
participar do 1º Encontro Nascer nos Campos Gerais, que acontecerá nos dias 11 e 12 de abril no 
grande auditório Centro. O conselheiro Leandro Santos Dias fala que gostaria de colocar 1º que 
nunca foi discutido o tempo de cada conselheiro poder falar, diz que as questões são pertinentes e 
todos tem o mesmo direito de falar; com todo respeito tem que ter capacidade de síntese senão a 
reunião não caminha; 2º do mérito do que está sendo discutido ai é totalmente contra producente 
estarmos lendo oficio na reunião, tem um item que o Regimento prevê e podemos encaminhar do 
jeito correto e não dessa forma atravessada. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues fala que os 
conselheiros já receberam por e-mail, mas reforça que amanhã (04/04/2018) temos a capacitação 
da Controladoria Geral da União, a Prefeitura de Ponta Grossa e o Observatório Social dos Cam-
pos Gerais no qual a importância da presença de todos é fundamental. O presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho fala reunião da Comissão de orçamento, programas e projetos, seja dia 10 
de abril de 2018; solicita para os conselheiros que fazem parte da reunião e não puderem vir que 
liguem avisando para a secretaria do CMS. O 2º secretario Diego Osmar Rodrigues lê o art. 18 § 
3º do Regimento Interno do CMS “Nos informes diversos, poderão se inscrever até o inicio de cada 
reunião, sem motivo de discussão e/ou deliberação, utilizando-se o tempo de três minutos para
cada informe” ficando desta forma esclarecido a dúvida levantada por conselheiros do tempo regi-
mentalmente destinado a cada um inscrito nos informes gerais, o qual deverá ser respeitado nas 
próximas reuniões. 3. Ordem do Dia. 4.1.Gestão Plena Municipal. O Senhor Robson Xavier da 
Silva diz que quer registrar a participação dos residentes esse é o primeiro ano que a SMS con-
seguiu implementar o programa de residência profissional (farmácia, assistência social, educação 
física, enfermagem e odontologia). O Senhor Robson Xavier da Silva explana que é um processo 
que o município de Ponta Grossa está pelo menos uns vinte anos atrasado na discussão, a partir 
do ano de 1996 que regulamenta essa matéria que a norma operacional do SUS que foi instituída 
pela portaria nº2203 de 06 de novembro de 1996 ela já preconiza, orienta traz diretrizes para os 
municípios se tornarem gestão plena no sistema, obviamente já existia naquela ocasião experiên-
cias no Brasil de alguns municípios já tinham tomado a iniciativa de receber todos os recursos Fe-
derais e poderem fazer a gestão de seu sistema municipal de saúde, o Ministério da Saúde publica 
essa portaria de certa forma orientando aos municípios nesse processo em síntese o que se pre-
tende com essa portaria e outras normativas do SUS (decreto 7508 a lei complementar nº 141 que 
regulamenta uma emenda constitucional nº 29, a própria lei nº 8080) enfim todas essas normativas 
já tratam dessa matéria, objetivo é de fazer com que o gestor municipal assuma primordialmente a 
sua função de gestor do sistema municipal de saúde, nós estamos em tratativas já com a 3ª Regio-
nal de Saúde inclusive recebemos um documento da Regional de Saúde hoje, estamos analisando 
estes documentos, já fizemos algumas tratativas com alguns hospitais e a ideia é centra é que o 
município a partir de se tornar Gestão Plena é um mecanismo fácil administrativamente falando é 
só oficializar a Secretaria de Estado pactua na CIB informar o Ministério da Saúde na competência 
seguinte uma vez que o município já começa a receber os recursos Federais que fazem parte do 
teto da alta e média complexidade, é um processo que a secretaria de Estado está trabalhando 
para que todos os municípios do Estado do Paraná recebam estes recursos e que possam fazer 
a sua gestão própria, hoje sabemos o total que o Ministério da Saúde repassa para a secretaria 
de estado e para o município existe essa diferença do recurso do município está sob a gestão da 
secretaria do estado e que nos queremos que esse recurso venha integralmente para o município, 
aí o município ficará responsável pelos atuais contratos celebrados pela secretaria de estado e o 
município ficará responsável pela gestão dos atuais contratos todos e qualquer serviço que seja 
contratualizado pelo estado mas também em se tratando da alta complexidade ambulatorial e 
hospitalar, com os hospitais (Santa Casa, Bom Jesus e com o Hospital Regional)esses hospitais 
nessa perspectivas o termo que se utiliza no SUS (sistema único de saúde) e nas normativas é de 
que eles terão que respeitar um comando único ou seja nenhum município poderá contratualizar 
em Ponta Grossa com esses prestadores sem que isso seja pactuado no nível Estadual, no nível 
Municipal e com os demais municípios, estamos nesse processo de análise desses documentos, 
como é um processo muito dinâmico foi publicado no diário oficial da União (no dia 22/03/2018 
a resolução nº 37 trata do Planejamento Regional Integrado), por isso estamos de forma muito 
responsável avaliando todo
este contexto. Diz que após analise desses prestadores que foi passado pelo Estado dos valores 
que poderão ser repassados pelo município tudo isso depende de uma pactuação onde definire-
mos se vamos assumir a Gestão Plena integralmente ou se será a gestão ambulatorial embora o 
Estado nesse primeiro momento ele queira que nos assuma então somente a gestão ambulatorial. 
Quais são os pontos centrais que percebemos que é positivo para o município assumir a gestão 
plena; hoje temos uma fila de espera das especialidades médicas e nos temos a compreensão 
de que a partir de um processo de adoção da gestão plena nos podemos contratualizar com base 
nas nossas necessidades e no perfil epidemiológico da população conforme as nossas necessi-
dades, instalando um processo de regulação das referencias da atenção básica para a atenção 
especializada vamos conseguir diminuir muito a fila de espera; reforça o papel de cada esfera de 
governo. A conselheira Cláudia Cristina Saveli fala que se preocupa de assumir a Gestão Plena, 
o que mais se preocupa é com a gestão financeira se não vai sucatear a atenção básica e su-
pervalorizar a especialidade. O Senhor Robson Xavier da Silva fala que a atenção primaria é a 
prioridade para o município de Ponta Grossa, se não fosse nós não teríamos saído de 37 equipes 
de unidade da família para oitenta em três anos, assim não estaríamos investindo na residência, 
e nesse processo a atenção primaria que é central, tudo começa na atenção primaria como porta 
de entrada do Sistema Único de Saúde como ordenadora; diz que todas as pactuações têm que 
passar pelo CMS. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski fala que o porquê da resistência do gover-
no em delegar a gestão plena aos municípios e quais os percentuais que serão disponibilizados. O 
Senhor Robson Xavier da Silva responde que não há resistência muito pelo contrario, disse que os 
municípios garante o Estado e o Governo o Federal estão incentivando os municípios a adotarem 
a gestão plena, a questão de recursos, o Ministério da Saúde investe para o município de Ponta 
Grossa cinquenta e dois milhões de reais diretamente do Fundo Nacional para o Fundo Municipal 
de Saúde caem cerca de nove e meio milhões de reais, os outros quarenta e cinco milhões de reais 
é do Estado, temos alguns contratos que foram passado aqui, mas que em boa medida nós não 
temos a informação completa de onde são investida o restante dos valores, não sabemos quanto é 
passado para os Hospitais Regional, Santa Casa e Bom Jesus e São Camilo, com a gestão plena 
isso ficara mais transparente caberá ao município se assumira nesse primeiro momento a gestão 
ampliada a gestão da alta complexidade hospitalar. O conselheiro Charles Renan Pinto Aurélio 
fala que fala que se preocupa a questão do financiamento porque sabe que hoje o Estado coloca 
bastante recurso da fonte cem que é tesouro do estado, é dinheiro do estado que esta sendo 
colocado na saúde dos municípios inclusive aqui de Ponta Grossa se for ver os contratos dos 
hospitais (Santa Casa, Bom Jesus) tem dinheiro do estado da fonte cem, como é que o município 
esta negociando isso com o estado, o estado vai repassar ele sinalizou que pretendia passar isso 
se vier uma gestão plena ou o município vai entrar com essa parcela, porque me preocupa nesta 
época de crise, e se diminuir os recursos sabemos que diminui o atendimento; sei que munícipio 
foi muito competente na questão da atenção básica acho que melhorou muito de uns anos pra cá, 
mas me preocupa o financiamento porque sei que o Estado coloca dinheiro aqui no município. O 
Senhor Robson Xavier da Silva fala que os plano de saúde não estão fazendo nenhuma critica ao 

governador Beto Richa, mas a alguns anos atrás não é muito longe os plano municipais, planos 
municipais de saúde do governo Beto Richa não foram aprovados as prestações de contas porque 
o governo do estado estria investindo menos de doze por cento do seu orçamento, o estado que 
investe menos de menos de doze por cento do seu orçamento de seu orçamento começa a com-
plicar a vida dos municípios; essa diferença que eu falei dos quarenta e cinco milhões de reais que 
em tese nós não sabemos onde está se você observar há uma distorção do que o estado investe 
se for comparar as regiões do estado do Paraná; esses recursos do teto MAC, “não estou dizendo 
que está acontecendo”, as análises levam a crer ou apontam que talvez recursos que poderiam ser 
investidos na nossa região e no município de Ponta Grossa podem ser investidas em outra regiões, 
porque a definição fica na mão da secretaria de estado e nós sabemos que aspectos políticos 
interferem na transferência de recursos dessa ordem. O 1º secretario André Luiz Albuquerque Lis-
boa fala que, quanto a questão do que a conselheira Claudia levantou o teto PAB não pode ir para 
hospital, então não tem esse risco do dinheiro da atenção básica ir para a atenção especializada; 
como o Sr. Robson falou, foi dado a proposta para o município porque isto é um processo, são 
negociações, envolve valores, decisões politicas, tem uma serie de variáveis, a equação é grande. 
Pra que assumissem a gestão, inicialmente, a gestão ambulatorial da Media e Alta Complexidade 
ambulatorial e posteriormente, a parte hospitalar e a terciaria, justamente para que o município 
tenha expertise e se habitue com as situações, crie a equipe de regulações, vai precisar de uma 
regulação maior, o sistema informatizado de regulação, talvez a regulação de leitos continue com 
a regulação do Estado, porque já tem um aparato pronto não teria porque pagar duas vezes este 
serviço, são coisas que vão ser negociadas pra frente, ou seja pra que se crie essa experiência 
para se assumir a gestão da Alta Complexidade e da parte hospitalar. O presidente José Timóteo 
Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião ás 19h56min. 

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018 - RATIFICAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ 
81.670.804/0001-08. 
CONTRATADO: OLIVEIRA & MATTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ nº 
06.861.510/0001-30.
OBJETO: Aquisição de 50 (cinquenta) unidades de Placa Informativa, a ser colocada nas áreas 
que sofreram recuperação sócio-ambiental, através do Plano de Recuperação de Áreas Degra-
dadas- PRAD, nos programas de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 
Precários – FNHIS do Arroio Pilão de Pedra e do Arroio de Olarias.
VALOR TOTAL: R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 24, incisos II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Ponta Grossa, 11 de Maio de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: WP DO BRASIL LTDA – EPP.
CNPJ 04.483.808/0001-28.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS DE TINTA PARA 
IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROLAR.
VALOR: R$ 613,80 (seiscentos e treze reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 07/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, 
PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO 
INSTITUCIONAL DO “PROJETO CULTIVAR ENERGIA”, A SER REALIZADO NO CONJUNTO 
HABITACIONAL COSTA RICA.
VALOR: R$ 2.756,26 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
       Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, PARA O “PROJETO CULTIVAR ENERGIA”, A SER REALIZADO NO CONJUNTO 
HABITACIONAL COSTA RICA.
VALOR: R$ 298,45 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 
VÍDEOS INSTITUCIONAIS, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O 
“PROJETO CONHECENDO OS CONJUNTOS HABITACIONAIS” – CONJUNTO HABITACIONAL 
COSTA RICA.
VALOR: R$ 3.103,11 (três mil cento e três reais e onze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
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ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 12/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA A 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS – PRAD, REFERENTE À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS 
DEGRADADAS PARA OS CONJUNTOS HABITACIONAIS SABIÁS E ANDORINHAS.
VALOR: R$1.378,13 (um mil trezentos e setenta e oito reais e treze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 12/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PAD, 
REFERENTE À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DEGRADADAS PARA OS 
CONJUNTOS HABITACIONAIS SABIÁS E ANDORINHAS.
VALOR: R$ 298,45 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 20/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE 
TRABALHO TECNICO SOCIAL –PTTS, DE CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA NO CONJUNTO 
HABITACIONAL BUENOS AYRES.
VALOR: R$ 1.893,77 (um mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 20/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL –PTTS, DE 
CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA NO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.
VALOR: R$ 298,45 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 20/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
VIA AÉREA, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E PASSEIO VIRTUAL DE 360º, PARA 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE 
TRABALHO TECNICO SOCIAL –PTTS, DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO “RENDENDO 
FRUTOS”, NO CONJUNTO HABITACIONAL BUENOS AYRES.
VALOR: R$ 1.378,13 (um mil trezentos e setenta e oito reais e treze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 20/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 024/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, PARA O EVENTO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL –PTTS, DE 

PREMIAÇÃO DO CONCURSO “RENDENDO FRUTOS”, NO CONJUNTO HABITACIONAL 
BUENOS AYRES.
VALOR: R$ 298,45 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 20/03/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEOS 
INSTITUCIONAIS A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, REFERENTE AO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD – ARROIO BAIRRO 
OLARIAS, REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DE RISCO PARA OS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS SABIÁS E ANDORINHAS; E AO PROJETO ARAUCÁRIA SEMEANDO O 
FUTURO - PLANTIO DE ÁRVORES NAS ÁREAS RECUPERADAS NO BAIRRO OLARIAS (RUA 
TEODORO KLUPPEL).
VALOR: R$2.068,74 (dois mil e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 03/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEOS 
INSTITUCIONAIS A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, REFERENTE AO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD – ARROIO DA VILA VILELA, 
REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DE RISCO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL 
ANDORINHAS; E AO PROJETO ARAUCÁRIA SEMEANDO O FUTURO - PLANTIO DE ÁRVORES 
NAS ÁREAS RECUPERADAS NO BAIRRO JARDIM CARVALHO (VILA VILELA).
VALOR: R$2.068,74 (dois mil e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 04/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: AGÊNCIA PONTA GROSSA DE NOTÍCIAS LTDA - ME 
CNPJ 11.389.296/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO 
INSTITUCIONAL A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, DO RECEBIMENTO DO 
PRÊMIO SELO DE MÉRITO 2018 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES 
PÚBLICOS DE HABITAÇÃO, NO 65º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, REALIZADO EM SALVADOR/BA.
VALOR: R$ 3.449,96 (três quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 05/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, PARA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, REFERENTE AO PROJETO ARAUCÁRIA SEMEANDO O FUTURO - PLANTIO DE 
ÁRVORES NAS ÁREAS RECUPERADAS NO ARROIO DO BAIRRO OLARIAS (RUA TEODORO 
KLUPPEL).
VALOR: R$ 298,45 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 06/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, 
REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD – ARROIO 
DA VILA VILELA, REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DE RISCO PARA O CONJUNTO 
HABITACIONAL ANDORINHAS; E AO PROJETO ARAUCÁRIA SEMEANDO O FUTURO - 
PLANTIO DE ÁRVORES NAS ÁREAS RECUPERADAS NO BAIRRO JARDIM CARVALHO (VILA 
VILELA).
VALOR: R$ 596,90 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 06/04/2018.
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LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente – PROLAR
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2018
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS - MEI 
CNPJ 17.322.655/0001-89.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA 
TERRESTRE LABORATORIAL E DIGITAL, A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA, 
REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD – ARROIO 
DA VILA CORONEL CLÁUDIO, REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DE RISCO PARA O 
CONJUNTO HABITACIONAL SABIÁS; E AO PROJETO ARAUCÁRIA SEMEANDO O FUTURO 
- PLANTIO DE ÁRVORES NAS ÁREAS RECUPERADAS NO BAIRRO UVARANAS (VILA 
CORONEL CLÁUDIO).
VALOR: R$ 596,90 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 09/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP.
CNPJ 14.221.429/0001-13.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROLAR.
VALOR: R$ 114,80 (cento e quatorze reais e oitenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 18/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: GM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.
CNPJ: 21.604.118/0001-07
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios para atender as 
necessidades administrativas da PROLAR
VALOR: R$ 268,65 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos.
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 18/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2018

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: L.E. COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.
CNPJ 12.350.742/0001-26.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROLAR.
VALOR: R$ 316,50 (trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA ENCERRARÁ NA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL 
SOLICITADO PELA PROLAR.
INÍCIO DO CONTRATO: 18/04/2018.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

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

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N° 005/2018
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA:  RDF EDUCACIONAL & TECNOLOGIA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: altera a Cláusula Oitava do contrato original, para o seguinte:
8.1. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos seguintes servidores: Solange de Andrade 
Camargo - (responsável pela parte Operacional), Bruno Ribeiro (responsável pela parte de 
Informática), João Rodrigo Pontes (responsável pela parte Administrativa), representantes para 
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme os termos do art. 67, § 1° da Lei 8.666/93.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 14/05/2018           SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
PROJETO DE LEI Nº 277/17 - Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de 
neoplasia maligna (câncer). 

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 04/18 - Promove alterações na Lei nº 9.006, de 25/07/2007, conforme es-
pecifica.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 033/18 - Denomina de PROFESSORA LINDAMARA PACIESNY o Centro 
Municipal de Educação Infantil, localizado na Rua Maracanã, nº 172, Núcleo Santa Marta, Colônia 
Dona Luiza, nesta cidade.

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 038/18 - Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Tenen-
te Coronel da Polícia Militar do Paraná, Senhor EMERSON DE BARROS PINHEIRO.

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
PROJETO DE LEI Nº 042/18 - Institui a Semana Municipal de Combate à Mortalidade Materna.

DO VEREADOR RUDOLF POLACO
PROJETO DE LEI Nº 046/18 - Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS FILO-
SÓFICOS DE PONTA GROSSA.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL
PROJETO DE LEI Nº 73/16 - Denomina de CAMILA NAPOLI MADUREIRA BUHRER, a Rua nº 33 
do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, localizado ao lado do San Martin, Uvaranas, nesta 
cidade.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL (de autoria do Vereador Dr. Magno)

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável

DOS VEREADORES GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA E SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 293/16 - Dispõe sobre ao comércio de gêneros alimentícios em logradouros 
públicos, de caráter permanente, em trailers com localização fixa no Município de Ponta Grossa.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CSAS    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DOS VEREADORES GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA E SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 294/16 - Dispõe sobre o comércio de gêneros alimentícios em logradouros 
públicos ou particulares, de caráter eventual, em veículos denominados food trucks com localiza-
ção itinerantes no Município de Ponta Grossa.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          COSPTTMUA    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CSAS   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR GERALDO STOCCO
PROJETO DE LEI Nº 373/17 - Regulamenta o pagamento de meia-entrada para portadores de 
câncer e doenças degenerativas em espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições 
cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas, previsto na Lei Estadual do Para-
ná nº 18.445, de 05 de fevereiro de 2.015.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          COSPTTMUA    - Favorável
                          CECE  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CDHCS   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 466/17 - Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Parque de 
Confecções Santa Luiza a E. MAINARDES JUNIOR EIRELI.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 60/18 - Denomina de ESTANISLAU SHASTAI KOSEMBA a Rua “E” do 
Loteamento Recanto Brasil, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 67/18 - Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Isaak Alfred Schilklaper.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CECE    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 83/18 - Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 
valor de R$ 1.767.528,14, e dá outras providências.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 11 de maio  de 2.018.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                         Presidente                                                               1º Secretário
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