EDIÇÃO Nº 2.316 / ANO X / 10 PÁGINAS

PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2018

Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

SUMÁRIO
ATO S D O P O D E R E X E C U T I VO
A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA
--LEIS........................................................................................................1
--DECRETOS.............................................................................................5
--LICITAÇÕES...........................................................................................5
--CONTRATOS..........................................................................................7
--SMMA......................................................................................................8
--DIVERSOS..............................................................................................8

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA
--FASPG....................................................................................................8
--AFEPON..................................................................................................9
--PROLAR..................................................................................................9
--AMTT.......................................................................................................9

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO
--CÂMARA MUNICIPAL.............................................................................9

LEIS
L E I

Nº

13.126, de 10/05/2018

Institui a classificação indicativa em
exposições, amostras, exibições de arte e
eventos culturais no âmbito do Município de
Ponta Grossa, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16 de abril de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 340/2017, de autoria do
Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica instituída a classificação indicativa para exposições, amostras, exibições de arte e
eventos culturais diversos em espaços públicos e privados no Município de Ponta Grossa.
Art. 2º - A classificação indicativa tem natureza pedagógica e informativa capaz de garantir à
pessoa e à família conhecimento prévio para escolher diversões, espetáculos públicos,
exposições de arte e eventos culturais adequados à formação de seus filhos, tutelados e
curatelados.
Parágrafo único - O poder familiar se exerce pela escolha de conteúdos com possibilidade de
autorização expressa de acesso a exposições, amostras, exibições de arte e eventos
culturais, ainda que a classificação indique faixa etária superior à da criança ou do
adolescente.
Art. 3º - A prerrogativa dos pais e responsáveis em autorizar o acesso a obras classificadas para
qualquer idade, exceto não recomendadas para menores, não os desobriga de zelar pela
integridade física, mental e moral de seus filhos, tutelados ou curatelados.
Art. 4º - A classificação indicativa de que trata esta lei integrará sistemas de garantias dos direitos
da criança e do adolescente, cujo objetivo é promover, defender e garantir o acesso à
exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais adequados à condição
peculiar de seu desenvolvimento.
Art. 5º - As exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais de que trata esta lei são
classificadas nas seguintes categorias:
I - livre;
lI - não recomendado para menores de dez anos;
III - não recomendado para menores de doze anos;
IV -não recomendado para menores de catorze anos;
V -não recomendado para menores de dezesseis anos;
VI -não recomendado para menores de dezoito anos.
Art. 6° - A informação de classificação indicativa deve ser exibida de forma clara, nítida e acessível
nos meios que as divulguem e nos termos especificados em regulamento próprio.
Art. 7° - A classificação indicativa independe de autorização e é de responsabilidade exclusiva do
responsável pela exposição ou evento cultural.
Art. 8º - Qualquer pessoa está legitimada a verificar o cumprimento das normas de classificação
indicativa e pode encaminhar representação fundamentada a cerca do seu
descumprimento aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário,
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa e ao
Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Art. 9º - Compete aos órgãos de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como
às Fundações Municipais de Cultura, Esportes e Turismo a fiscalização para o fiel
cumprimento desta lei.
Art. 10 - Em caráter transitório se aplicará, no que couber e de forma análoga, o constante no guia
prático da classificação indicativa e nas portarias exaradas pelo Ministério da justiça.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive com a definição das exposições,
amostras, exibições de arte e eventos culturais, adequados ao Art. 5º, em 180 dias a
contar da publicação desta lei.
Art. 12 - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a interdição da exposição, amostra,
exibição de arte ou evento cultural.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.		

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de maio de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

13.119, de 07/05/2018

Denomina de JULIA DA SILVA RISSETI a
Rua “F” do Loteamento Jardim das Flores,
situado no Bairro Neves, nesta cidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 11 de abril de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 401/16, de autoria do
Vereador Altair Nunes Machado – Taíco Nunes, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º- Fica denominada de JULIA DA SILVA RISSETI a Rua “F” do Loteamento Jardim das
Flores, situado no Bairro Neves, nesta cidade.
Art. 2° - Esta lei 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
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

13.120, de 07/05/2018

Dispõe sobre normas para instalação de
placas de denominação de vias e logradouros
públicos e de numeração de residências em
novos conjuntos habitacionais, conforme
especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 11 de abril de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 317/17, de autoria do
Vereador Daniel Milla, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Art. 1° -

L E I

Esta lei dispõe sobre a instalação de placas de denominação de vias e logradouros
públicos e de numeração de residências e terrenos em novos conjuntos habitacionais, no
âmbito do Município de Ponta Grossa.
Art. 2° As placas de denominação de vias e logradouros públicos deverão garantir máxima
visibilidade e conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - nome do logradouro, grafado de forma que se destaque no contexto da placa;
II - Código de Endereçamento Postal (CEP);
III - nome do bairro em que o logradouro ou via estão localizados;
IV - numeração inicial e final dos imóveis localizados no intervalo entre duas placas de
sinalização.
Art. 3° - As placas de denominação de vias e logradouros públicos deverão ter as dimensões: 450
mm (quatrocentos e cinquenta milímetros) de largura x 250 mm (duzentos e cinquenta
milímetros) de altura.
§ 1° - As placas devem ser fixadas em pontaletes metálicos de 2m (dois metros) de altura.
§ 2° - Fica vedada a fixação de placas em postes de iluminação pública, muros, residências e
estabelecimentos comerciais.
Art. 4° - As placas de denominação de vias e logradouros públicos serão substituídas à medida
que as condições de depreciação tornar inútil sua função de orientação.
Art. 5º - Nos conjuntos habitacionais novos, as placas de denominação das vias e logradouros
públicos e da numeração oficial das unidades residenciais ou terrenos, deverão estar
instalados antes da entrega dos imóveis, sendo que as despesas para a sua confecção e
instalação caberão a empresa construtora e/ou empreendedor responsável.
§ 1º - A empresa construtora e/ou empreendedor responsável pelo conjunto habitacional
devera requerer ao departamento competente da Prefeitura Municipal as informações
necessárias para a correta denominação das vias e logradouros públicos e da numeração
oficial das unidades residenciais ou terrenos.
§ 2°- O requerimento a que se refere o inciso anterior deverá estar acompanhado da planta do
empreendimento, em que constem as unidades residenciais ou terrenos, ruas, praças e
demais espaços públicos a serem denominados.
Art. 6° Nos conjuntos habitacionais já existentes, caberá ao Poder Executivo, através do
órgão competente, a colocação e a manutenção das placas de denominação das vias
e logradouros públicos, bem como indicar a numeração oficial de cada residência ou
terreno, nos termos desta lei.
Art. 7° - O Poder Executivo Municipal poderá celebrar parcerias público-privadas, para a
colocação e manutenção das placas em vias e logradouros públicos já existentes em
troca da veiculação de publicidade, sem prejuízo da observância da legislação correlata
que rege a matéria.
Art. 8° - O descumprimento desta lei acarretará à empresa infratora as seguintes penalidades:
I - Notificação para sanar a irregularidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias;
II - não havendo cumprimento do estabelecido pela notificação será aplicada multa diária
correspondente a 5 (cinco) VR’s (Valores de Referência do Município), até a regularização.
Art. 9º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar de sua vigência, estabelecendo as demais normas para a sua fiel
execução.
Art. 10 - Ficam revogadas as Leis Municipais n°s 5.603, de 20/06/1996; 5.782, de 10/06/1997,
10.045, de 19/10/2009 e 12.461, de 30/03/2016.
Art. 11- Esta lei 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
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L E I

Nº

13.125, de 10/05/2018

Promove alterações na Lei n° 7.328, de
26/09/2003, que dispõe sobre a instalação
de abrigos padronizados para os usuários
do transporte coletivo urbano e rural no
Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 16 de abril de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 154/2017, de autoria do
Vereador Rudolf Polaco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - A Lei n° 7.328, de 26 de setembro de 2.003, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º - Fica autorizada a exploração de publicidade nos pontos de ônibus do Município
de Ponta Grossa, através de concessão para empresas privadas. (NR)
§ 1° - As empresas concessionárias poderão explorar, para fins de publicidade, os
espaços laterais e traseiros dos pontos de ônibus.
§ 2° - O contrato de concessão terá o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, vedada a
renovação automática.
§ 3° - As empresas concessionárias deverão afixar, nos pontos por elas explorados,
informativo contendo as respectivas linhas e horários do transporte coletivo que
atendem os mesmos.
Art. 3° - A - Caberá ao Poder Executivo Municipal regulamentar a divisão e a escolha dos
pontos de ônibus que serão abrangidos pela concessão, conforme os seguintes
critérios: (AC)
I - quantidade de pontos;
II - número de bairros;
III - número de passageiros e freqüência de trafegabilidade.
Parágrafo único - Fica vedada a concessão de mais de um ponto localizados na mesma
região para a mesma empresa, exceto se não houver interesse no ponto de
ônibus por outra empresa.
Art. 3º - B - Fica proibida a exploração de publicidade, nos pontos de ônibus, que estimule
o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, violência e propaganda
política.(AC)
Art. 3°- C - Após a implantação do novo ponto de ônibus, a empresa concessionária deverá
realocar o ponto de ônibus antigo para região que não tenha sido contemplada
pela concessão. (AC)
...”
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de maio de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L E I

Nº

13.141, de 14/05/2018

Dispõe sobre o Serviço Público de Táxi e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 25 de abril de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 261/2017, de autoria do
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O serviço de táxi constitui serviço público municipal de transporte individual de passageiros,
em veículo automotor da categoria aluguel, provido de taxímetro, identificação própria e
será remunerado por meio de tarifa fixada por decreto do Executivo Municipal.
Art. 2º. A permissão para a prestação dos serviços será outorgada por decreto do Chefe do Poder
Executivo Municipal, formalizada em conformidade com o art. 40 da Lei Federal n. 8.987,
de 13/02/1995.
§ 1º. Cada permissionário terá direito a apenas 01 (uma) permissão.
§ 2º. O Termo de Permissão expedido pelo poder concedente, mediante licitação, é pessoal,
inalienável e terá validade de 05 (cinco) anos, contados da data de sua expedição,
renováveis por igual período, satisfeitas as exigências do edital de licitação e desta lei.
§ 3º. A exploração do serviço de que trata esta lei será realizada em caráter contínuo e
permanente, comprometendo-se o permissionário com a sua regularidade, continuidade,
segurança, higiene, conforto e cortesia na sua prestação, correndo por conta do
permissionário toda e qualquer despesa dele decorrente, inclusive as relativas à pessoal,
operação, manutenção, tributos e demais encargos.
Art. 3º. Para efeitos de interpretação desta lei adotam-se as seguintes definições:
I - AGENTE OPERADOR DO SERVIÇO DE TÁXI – Autarquia Municipal de Trânsito e
Transporte, a quem compete a execução da presente lei;
II - PERMITENTE – Município de Ponta Grossa;
III - PERMISSIONÁRIO – detentor de Termo de Permissão e Alvará de Licença para prestar
serviço público de Táxi no Município de Ponta Grossa;
IV -CADASTRO DOS CONDUTORES DE TÁXI – CCT – registro permanente dos condutores
de veículo Táxi, e dos automóveis utilizados nos serviços de táxi, realizado pela AMTT;
V - LICENÇA PARA TRAFEGAR – documento que autoriza determinado veículo e
permissionário a realizar o transporte de passageiros nos Serviços de Táxi, expedida pela
AMTT;
VI -PONTO – local pré-fixado, sinalizado e oficializado pela AMTT, para o estacionamento de
veículos Táxi;
VII - SERVIÇOS DE TÁXI – serviços de interesse público de transporte individual de
passageiros em veículo automotor leve de aluguel, mediante pagamento de tarifa
estabelecida pelo Poder Executivo Municipal e aferida por taxímetro;
VIII - TAXISTA AUTÔNOMO – pessoa natural a quem é outorgado Termo de Permissão para
exploração dos Serviços de Táxi, e que exerce a atividade de condução de táxi;
IX - TAXISTA AUXILIAR DE CONDUTOR AUTÔNOMO – motorista profissional, inscrito no
Cadastro de Condutores de Veículos/Táxi, que exerce a atividade de condução de Táxi e
trabalha em regime de colaboração com o Taxista Autônomo;
X - TAXISTA EMPREGADO – motorista profissional, inscrito no Cadastro de Condutores de
Veículos Táxi, empregado de empresa permissionária;
CAPÍTULO II
DO SERVIÇO PÚBLICO DE TÁXI
Seção I
Da Competência
Art. 4º. Compete à AMTT, através de sua estrutura organizacional, o gerenciamento e a
administração dos Serviços de Táxi no âmbito do Município de Ponta Grossa atuando
como Agente Operador do Serviço de Táxi.
Parágrafo único. No exercício dessa competência a AMTT disporá sobre a execução do serviço
de táxi, mediante prévio procedimento licitatório, supervisionará e fiscalizará os serviços
de táxi, bem como, aplicará as penalidades cabíveis aos transgressores das normas
previstas no Anexo II desta lei.
Seção II
Da Permissão
Art. 5º. A partir da vigência desta lei a prestação do serviço público de táxi dar-se-á exclusivamente
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sob o regime de permissão, instrumentalizada através do respectivo Decreto, Termo e do
Alvará de Licença, mediante prévio procedimento de licitação.
Parágrafo único - Os serviços de táxi deverão cumprir a normatização de trânsito a eles aplicáveis
inclusive as resoluções expedidas pelo CONTRAN, bem como estar de acordo com a
Política Nacional da Mobilidade Urbana.
Art. 6º. Os permissionários devem estar devidamente constituídos como:
I - Motorista profissional autônomo;
II - Empresa legalmente constituída;
III - Cooperativa profissional.
§ 1º. Nenhuma empresa ou cooperativa poderá ser proprietária de frota superior a 10% (dez
por cento) do número de táxis previsto regulamento.
§ 2º. Toda empresa ou cooperativa, deve ter seus veículos igualitariamente distribuídos no
plano de distribuição de táxi de modo que a cada 5 veículos alocados em um ponto
privativo, deva existir 2 veículos alocados em um ponto privativo de interesse social a
critério da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT.
Seção III
Da Licitação do Serviço de Táxi
Art. 7º. A permissão para prestação do Serviço de Táxi em Ponta Grossa será outorgada mediante
procedimento licitatório que assegure ampla participação dos interessados, observandose as datas, critérios, conceitos e regras a serem estabelecidos em Edital publicado pela
AMTT, observadas as exigências constantes nesta Lei e no Decreto que regulamentar o
serviço.
§ 1º. A Permissão do serviço é ato unilateral, discricionário e precário, por tempo determinado,
e pode ser cassada, revogada ou modificada a qualquer tempo pelo Poder Executivo
Municipal.
§ 2º. A cassação ou revogação da permissão poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante
requisição da AMTT formulada ao Chefe do Poder Executivo, quando se configure infração
do Permissionário ou seus prepostos às normas e regulamentos em vigor, assegurado o
devido processo legal, observadas as demais disposições desta lei.
Art. 8º. As permissões serão expedidas de acordo com a demanda do serviço, verificada nas
diversas regiões ou zonas do território municipal, de acordo com o Plano de Distribuição
de Táxi aprovado por Decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único - Independente da outorga da permissão ficam os respectivos responsáveis
obrigados, anualmente, em data prevista pela AMTT, realizar seu recadastramento, aonde
serão verificadas todas as condições necessárias para execução do serviço de táxi e
então emitidas a “Licença para Trafegar”.
Art. 9º. O número de veículos em operação será definido pela AMTT e poderá ser fixado até o
limite dimensionado na Tabela constante do Anexo I desta lei, com base na população
estimada através de censo demográfico mais recente, realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo único - Sempre que constatado por estudo técnico realizado ou supervisionado
por servidores da AMTT, onde se caracterize a deficiência na oferta do serviço em
determinado ponto privativo ou ponto de interesse social, abrirá oportunidade para licitar
novas permissões para esse ponto.

Art. 10.

§ 1º.
§ 2º.

§ 3º.
§ 4º.

Seção IV
Da Outorga
Será outorgada permissão para àqueles que tenham atendidos a todas as exigências
desta lei, do Decreto regulamentário, de outras legislações afetas ao serviço de táxi, do
edital do processo de licitação, bem como sejam proprietários de veículos nas condições
estabelecidas na referida legislação, devidamente inscrito no Cadastro de Condutores de
Táxi e no Cadastro Fiscal do Município de Ponta Grossa.
O motorista profissional autônomo, detentor da permissão, deverá prestar o Serviço de
Táxi em pelo menos 30% do tempo de sua operação, podendo cadastrar até 2 (dois)
colaboradores para os demais períodos.
O motorista profissional autônomo detentor da permissão, para fins do disposto no
parágrafo 1º deste artigo, poderá, em casos justificados, se afastar por período não
superior a 30 dias por ano, ressalvado deste prazo as hipóteses de afastamentos legais ou
médicos devidamente comprovados junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
AMTT.
Fica proibido às empresas permissionárias dos serviços de táxi ceder seus veículos em
qualquer hipótese, título ou modalidade, a motorista que não seja seu empregado, sob
pena de cassação da permissão.
Ao motorista profissional autônomo somente poderá ser concedido um único Termo de
Permissão, vinculado a um veículo de sua propriedade.

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TÁXI
Seção I
Por Motorista Profissional Autônomo
Art. 11. A permissão para execução do Serviço de Táxi, por motorista profissional autônomo,
inscrito no Cadastro de Condutores de Táxi - CCT far-se-á em relação a veículo de sua
propriedade.
Parágrafo Único O motorista profissional autônomo, titular de permissão, poderá ceder
seu veículo, em regime de colaboração a até 02 (dois) outros profissionais inscritos no
CCT.
Art. 12. A permissão não poder ser transferida, exceto:
I - para formação de associação de profissionais autônomos ou sociedade comercial;
II - por aposentadoria, incapacidade ou falecimento do permissionário;
III - permuta do ponto.
§ 1º. A transferência será efetuada após, preenchidos os requisitos fixados na legislação e
cumpridas às obrigações fiscais correspondentes.
§ 2º. A transferência somente será autorizada se o motorista permanecer em atividade na
sociedade ou associação e em caso de desfazimento da entidade o permissionário
reassume a condição anterior.
§ 3º. Em caso de falecimento, aposentadoria ou incapacidade do permissionário, a permissão
será transferida para ascendente, descendente ou companheira (o) do permissionário
uma única vez.
§ 4º. A permuta será realizada entre permissionários, exclusivamente para a finalidade de troca
de pontos de localização.
§ 5º As transferências só serão permitidas mediante preenchimento de todas as condições
regulamentares, devendo o beneficiário da transferência atender todos os requisitos
necessários para assumir a titularidade da permissão, salvo se menor de idade, situação
na qual será representado por terceiro até completar a idade mínima necessária para a
regularização nos termos desta lei.
§ 6º Na transferência da permissão por motivo de falecimento, quando o beneficiário for o
cônjuge ou companheiro, este não terá obrigação de ser habilitado, podendo executar o
serviço apenas com os condutores colaboradores, por um prazo de 1 ano, para apresentar
a Permissão para Dirigir e posteriormente mais 1 ano até que possa apresentar sua
Carteira Nacional de Habilitação.
§ 7º Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a permissão será
cancelada.
§ 8º. Ao transferente da permissão do serviço de táxi fica vedada nova permissão.
Seção II
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Por Empresa Prestadora do Serviço de Táxi
Art. 13. Para a obtenção de permissão para execução de serviço de táxi, a empresa interessada
deverá cumprir as seguintes exigências:
I - Estar legalmente constituída, sob a forma de sociedade comercial ou firma individual;
II - Possuir sede no território do Município;
III - Ter a propriedade e a utilização de, no mínimo, 05 (cinco) veículos e não superior a 10%
(dez por cento) do número máximo de veículos táxis permitidos no Município pela AMTT.
IV -Estar inscrita no Cadastro Fiscal do Município;
V - Operar com motoristas inscritos no CCT.
Art. 14. As ações representativas no capital social de empresas, constituídas sob a forma de
sociedade anônima, deverão ser nominativas.
Art. 15. Os titulares, sócios ou acionistas de firmas ou sociedades comerciais, titulares de
permissão para execução do serviço de táxi, não poderão fazer parte de outras sociedades
do mesmo ramo.
Art. 16. Observadas as disposições em Lei, as empresas poderão transferir a permissão quando
ocorrer sucessão ou fusão de empresas no mesmo ramo de atividade e obedecidas as
disposições desta lei.
CAPÍTULO IV
DO CADASTRO DE CONDUTORES DE TÁXIS
Art. 17. O Cadastro de Condutores de Táxi (CCT) será mantido pelo Agente Operador do Serviço
de Táxi, conforme modelo estabelecido no Regulamento, e o permissionário deverá portar
um exemplar sempre visível na parte traseira do banco do motorista para consulta de
todos os usuários.
Parágrafo único – Em caso do veículo estar circulando ou parado em qualquer ponto de táxi ou
em via pública, sem portar o CCT ou ainda, com condutor diverso ao do CCT em exibição
no veículo, ficará o Condutor e/ou permissionário sujeitos as penalidades previstas nesta
Lei e demais regulamentos.
Art. 18. O motorista profissional será inscrito no CCT nas seguintes categorias:
I - permissionário do serviço público de táxi;
II - colaborador de permissionário motorista autônomo;
III - Funcionário de empresa detentora de permissão para execução do serviço de táxi.
Art. 19. A inscrição no CCT, será deferida ao permissionário e, por decorrência, ao seu preposto
ou empregado, mediante os seguintes requisitos:
I - tiver vencido o procedimento licitatório, for objeto do artigo 66 desta lei, ser herdeiro do
permissionário;
II - Possuir carteira nacional de habilitação, devidamente válida compatível ao veículo
de aluguel utilizado (categoria B, C, D ou E), com a observação “Exerce Atividade
Remunerada – EAR”.
III - Tiver bons antecedentes, devendo apresentar para tal comprovação Certidões de
antecedentes civil e criminal das Justiças Estadual e Federal;
IV - Não ter pendências junto à Dívida Ativa Municipal;
V - Participar de todo curso/reciclagem promovido ou convocado pela AMTT;
VI -Apresentar Certificado de conclusão do Curso de Taxista conforme Resolução n°456/13
do Contran.
Art. 20. Em caso de substituição ou retirada de determinado condutor, fica o permissionário
obrigado a comunicar pessoalmente a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,
inclusive entregando o Cadastro de Condutor de Táxi (CCT) do condutor desligado.
Art. 21. O condutor auxiliar independente do permissionário poderá entregar seu Cadastro de
Condutor de Táxi, desligando-se, dessa forma, da condição de condutor auxiliar.
CAPÍTULO V
DO PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE TÁXIS
Art. 22. O número máximo de permissões do serviço de táxi no Município será definido pela AMTT,
deverá respeitar o limite máximo fixado em Tabela do Anexo I desta Lei, e será expresso
através do Plano de Distribuição de Táxis, aprovado por Decreto.
Art. 23. O Plano de Distribuição de Táxis observará a quantidade de táxis em circulação visando
atender as necessidades da população do Município de acordo com estudos elaborados
pela AMTT, os quais levarão em conta a oferta do serviço à população na área de
abrangência do ponto privativo ou de interesse social.
§ 1º. A AMTT fixará os novos pontos de localização tendo em vista o interesse público, sendo
fixados da categoria privativos, de interesse social ou rotativo.
§ 2º. Os pontos livres previstos na legislação anterior serão convertidos em pontos privativos,
sendo realizado sorteio entre os permissionários interessados na mudança de localização,
sendo os pontos remanescentes objeto de licitação.
§ 3º. Periodicamente, o Plano de Distribuição de Táxis, será reavaliado, a fim de manter-se
adequado às reais necessidades do público usuário.
Art. 24. O Plano de Distribuição de Táxi, estabelecerá:
I - Os pontos privativos; rotativos e de interesse social.
II - O número máximo de veículos para cada ponto;
III - O número máximo de táxis no Município;
IV -A localização geográfica dos pontos conforme o interesse público.
§ 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se:
I - PONTO ROTATIVO: o espaço demarcado em vias ou logradouros, frente a grandes polos
atrativos, de demanda eventual ou de grande demanda aonde o poder público opte em
oferecer o serviço com uma escala rotativa.
II - PONTO PRIVATIVO: o espaço demarcado em vias ou logradouros, em que só é permitido
o estacionamento de táxis, licenciados para o mesmo.
III - PONTO DE INTERESSE SOCIAL: espaço demarcado em vias ou logradouros, com
baixa demanda ou demanda de serviços de táxi adaptados, aonde só é permitido o
estacionamento de táxis, licenciados para o mesmo, os quais serão sempre executados
por empresas que de forma compensatória deverão manter a oferta do serviço neste
ponto ao concorrer a lotes de pontos privativos.
§ 2º. Para o atendimento de necessidades ocasionais poderão ser estabelecidos pontos
rotativos abertos a serem ocupados por veículos já licenciados, conforme interesse dos
permissionários.
§ 3º. Os Pontos de Interesse Social quando destinado para táxis adaptados a portadores de
necessidades, contarão com carros do tipo minivan ou similar, adaptados para receber
pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme critérios definidos em decreto
regulamentário.
§ 4º. Havendo a necessidade de atendimento ao público em virtude do acréscimo da demanda,
devidamente comprovada mediante análise e parecer prévio da AMTT, o poder público
municipal poderá criar pontos privativos ou de interesse social, realizando transferência
para estes locais, parte dos táxis licenciados nos pontos privativos já existentes.
§ 5º. Existindo mais interessados do que vagas disponíveis nos novos pontos criados será
promovido sorteio entre os interessados.
§ 6º. A relação do serviço de táxi deverá, obrigatoriamente, estar disponível aos interessados
no site da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT), contendo, no mínimo,
nome e foto do permissionário; número do alvará; endereço dos pontos de táxi; telefone
para contato; identificação do veículo; validade; bem como identificação e foto dos
condutores colaboradores.
CAPÍTULO VI
DAS TARIFAS
Art. 25. A prestação do serviço de táxi será remunerado por tarifa cujo valor, em cada caso, será
apurado em taxímetro aferido por órgão oficial credenciado pelo IPEM/INMETRO.
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Art. 26. O valor pago pelos passageiros, será composto das seguintes Unidades Tarifárias:
I - BANDEIRADA – tarifa inicial e fixa que será cobrada sempre que se iniciar a prestação de
serviço
II - BANDEIRA 1 – valor fracionado a ser acrescentado ao valor da Bandeirada, por quilometro
rodado, sempre que a prestação do serviço seja realizada em dia útil na faixa horária das
06h. até às 20hrs ou nos sábados das 06h até 12h.
III - BANDEIRA 2 – Valor fracionado a ser acrescentado ao valor da Bandeirada, por quilometro
rodado, nos dias e horários diversos a Bandeira 1 e também em todo o mês de dezembro,
independente do horário.
IV -HORA PARADA – Valor fracionado a ser acrescentado ao valor da BANDEIRADA, sempre
que o veículo no percurso da execução do serviço ficar parado.
Art. 27. Os valores das Unidades Tarifárias serão estabelecidos por decreto do Poder Executivo,
e será vedada a cobrança de tarifa inferior ou superior àquela fixada em decreto.
§ 1º. A composição, a metodologia e os critérios a serem observados na fixação da tarifa serão
estabelecidos no regulamento.
§ 2º. O valor da unidade tarifária será revisto sempre que se verificarem alteração nos custos
do serviço, depois de solicitado pela entidade sindical ou maioria dos permissionários
através de protocolado.
Art. 28. O Poder Executivo, com o intuito de promover o serviço de táxi, poderá estabelecer tarifas
fixas pré-pagas, com itinerários e tarifas previamente definidas em decreto.
§ 1º. A tarifa fixa, será aferida por estudo da AMTT, levando em consideração o trajeto mais
curto trafegável.
§ 2º Será contabilizado no valor da Tarifa Pré-paga a Unidade Tarifária da Bandeirada e da
Bandeira correspondente ao dia e horário que o serviço será executado.
Art. 29. Poderá ser cobrado tarifa adicional de retorno, quando o táxi partindo da do Município,
percorrer trajeto até local situado fora do perímetro municipal.
§ 1º. A tarifa adicional de retorno será de 50% (cinquenta por cento) da tarifa, correspondente
ao trajeto percorrido.
§ 2º. Não haverá cobrança de tarifa de retorno, quando o veículo voltar ao perímetro municipal,
com o mesmo passageiro, ou sob a responsabilidade de pagamento do mesmo usuário.
CAPÍTULO VII
DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS E CONDUTORES DE TÁXIS
Art. 30. Os táxis só poderão ser conduzidos por permissionários/motoristas profissionais, inscritos
no Cadastro de Condutores de Táxi - CCT.
Art. 31. Além dos deveres constantes da Legislação de Trânsito, e exigíveis à qualquer condutor
de veículos motorizados, bem como as referenciadas em regulamento, o motorista de táxi,
está obrigado a:
I - trajar-se adequadamente para a função conforme definido no regulamento;
II - Seguir o itinerário mais curto, salvo por motivos de força maior, por determinação expressa
do passageiro ou orientação da autoridade de trânsito;
III - Portar-se com correção e urbanidade;
IV - Verificar ao fim de cada corrida, se algum objeto foi deixado no interior do veículo,
entregando-o ao passageiro ou mediante recibo, ao órgão competente;
V - Estacionar apenas nos lugares permitidos
VI - Recusar condução a indivíduos perseguidos pela polícia, embriagados ou em estado que
permita presumir que o mesmo virá a causar danos ao veículo ou ao seu condutor;
VII - Apanhar a bagagem na calçada e acomodá-la no interior do veículo, antes de iniciar a
corrida, retirando-a e colocando-a ao alcance do passageiro, quando seu desembarque;
VIII - Manter o veículo limpo e conservado;
IX - Não fumar e coibir o hábito de fumar no veículo, durante sua utilização pelos usuários e/
ou passageiros.
Art. 32. Ao condutor de táxis, além das proibições decorrentes de outros dispositivos legais e
regulamentados, é vedado:
I - Cobrar tarifa abaixo ou acima da tabela oficial fixada em Decreto do Poder Executivo;
II - Abandonar o veículo nos locais de estacionamento;
III - Fazer-se acompanhar de pessoas estranhas ao serviço;
IV - Importunar os transeuntes, insistindo pela aceitação dos seus serviços;
V - Dormir ou fazer refeições no interior do veículo.
VI - Estacionar fora dos locais permitidos;
VII - Conduzir passageiros ou bagagens, mantendo a indicação “livre”;
VIII - Dirigir o veículo com excesso de lotação;
IX - Deixar de desligar o luminoso quando estiver conduzindo passageiros ou bagagens.
Art. 33. O condutor deverá permanecer ao volante ou próximo do carro, no ponto de táxi, quando
o veículo for o primeiro da fila.
Art. 34. O Poder Executivo, por intermédio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
– AMTT aplicará aos infratores as penalidades, previstas no Anexo II, e em caso de
reincidência na mesma infração no prazo de 12 meses suspenderá a respectiva licença.
Parágrafo Único. O condutor/permissionário que tiver suspensa a sua licença, somente poderá
reobtê-la um ano após a aplicação da pena.
CAPÍTULO VIII
DOS VEÍCULOS
Art. 35. Os veículos utilizados como táxi, obedecerão às exigências da Legislação Federal,
Municipal e dos Decretos regulamentários, bem como Instruções Normativas ou
Resoluções expedidas pela AMTT.
Art. 36. Para serem admitidos como táxi, os veículos deverão:
I - Ter quatro portas;
II - Adotar pintura padronizada na cor branca e identidade visual definida pela AMTT;
III - Estar em boas condições de conservação, com todos os equipamentos, exigidos em
perfeito funcionamento, devendo para tanto apresentar:
a) Certificado de registro e licenciamento do veículo em nome do proprietário do alvará.
b) Certificado de Inspeção de segurança veicular na modalidade táxi emitida por entidade
credenciada pelo IPEM/INMETRO.
c) Guia de instalação ou aferição do taxímetro, realizada por credenciados pelo IPEM/
INMETRO;
d) Em caso de veículos novos com nota fiscal fica dispensada apresentação do Certificado
de Inspeção de Segurança Veicular na modalidade táxi emitida por entidade credenciada
pelo IPEM/INMETRO.
§ 1º. Será suspensa a permissão do veículo que, a qualquer tempo, deixar de observar as
exigências fixadas em Lei e Decreto de regulamentação.
§ 2º. Em casos especiais, consoante aprovação da AMTT poderá ser emitida autorização
provisória, com validade de até 90 (noventa) dias, para operação com veículos não
padronizados.
§ 3º. Vencidos os prazos fixados em lei para a renovação da frota de táxis, o alvará com
permissão será automaticamente cancelado.
Art. 37. O táxi, obrigatoriamente, deverá possuir:
I - Caixa luminosa com a palavra “táxi”, sobre a parte exterior do teto;
II - Taxímetro vistoriado e lacrado pela autoridade competente;
III - instrumento de identificação do proprietário e do condutor, conforme modelo definido no
regulamento;
IV - Equipamentos especiais exigidos pela autoridade de trânsito;
V - Numeral de inscrição (prefixo) fornecido pela AMTT, que deve estar exposto em branco no
vidro dianteiro e traseiro do veículo.
Art. 38. No caso de acidente, verificando-se a completa destruição do veículo, o titular da
permissão deverá requerer até 180 (cento e oitenta) dias após o fato, o licenciamento de
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novo veículo, satisfeitas às obrigações previstas em Lei.
Parágrafo Único. O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado a critério da AMTT, mediante
fundada justificativa, visando à completa recuperação do permissionário acidentado.
Art. 39. Para facilitar a execução do serviço, os táxis poderão adotar sistema de transmissão e
recepção aprovado e autorizado pelo órgão federal competente.
Parágrafo Único. Qualquer que seja a forma de adoção do sistema previsto neste artigo, os
permissionários não se isentarão das obrigações previstas em Lei, para execução do
serviço táxi.
Art. 40. Em caso de furto ou roubo, acidente grave ou perda total do veículo, devidamente
comprovado pelo proprietário, será autorizado à substituição provisória por outro veículo,
por prazo de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, desde que se atendam todas as
exigências desta Lei.
Art. 41. Em caso de substituição por veículo novo com nota fiscal/DANFE:
I - Fica dispensada apresentação do Certificado de Inspeção de segurança veicular na
modalidade táxi emitida por entidade credenciada pelo IPEM/INMETRO,
II - A apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo será substituída
pela da DANFE do veículo novo.
Art. 42. Sempre que substituído um veículo deverá ser apresentado preenchido o Documento
Único de Transferência ou o protocolo de solicitação de mudança de categoria para fins
de comprovação que o veículo a ser substituído está saindo da categoria de aluguel.
§ 1º. A não efetivação da transferência ou mudança de categoria no prazo de 30 dias acarretará
em multa nos termos do Anexo II.
§ 2º. A substituição referenciada neste artigo não se aplica aos casos previstos nos art. 38 e 40
desta Lei.
Art. 43. Aos permissionários do serviço público de táxi, regularmente cadastrados na forma
desta Lei é facultado pleitear a AMTT o enquadramento de veículos na categoria de Táxi
Especial conforme dispuser regulamento do Decreto do Poder Executivo.
Art. 44. A padronização dos veículos prevista nesta Lei será definida no regulamento.
CAPÍTULO IX
DA VISTORIA OBRIGATÓRIA
Art. 45. Os veículos poderão iniciar a prestação de serviço de táxi, após a liberação da licença
para trafegar expedida pela AMTT.
Parágrafo Único. Os permissionários devem renovar suas licenças para trafegar, anualmente em
data previamente estipulada.
Art. 46. Será liberada Licença para trafegar aos permissionários que apresentarem todas as
exigências da Legislação Federal, Lei Municipal e Decreto regulamentário, bem como as
instruções normativas expedidas pela AMTT.
Art. 47. No canto superior direito da face do pára-brisa do veículo aprovado em vistoria, será
afixado um selo, emitido pela AMTT, do qual constará a data de sua realização e seu prazo
de validade.
CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Seção I
Das Penalidades
Art. 48. O Poder Executivo, por intermédio da estrutura organizacional da AMTT, inclusive Agentes
de Trânsito, manterá permanente fiscalização sobre o serviço de táxi, visando assegurar,
plenamente, a observância das disposições disciplinadas em Leis e Regulamentos.
Parágrafo único - A fiscalização do serviço de táxi, será exercida por servidores municipais da
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT devidamente identificados.
Art. 49. Qualquer permissionário, usuário ou servidor público poderá representar perante o Poder
Executivo, visando à adoção de medida corretiva e punitiva em relação ao serviço de táxi.
Art. 50. Verificada a ocorrência de infração serão aplicadas aos permissionários infratores, bem
como aos condutores, as seguintes penalidades, em separado ou cumulativamente:
I - multa;
II - suspensão da permissão;
III - cassação do Alvará de Licença, mediante revogação do Decreto e cancelamento do
Termo de Permissão, conforme as hipóteses definidas no regulamento.
§ 1º. As penalidades sempre serão impostos em face do permissionário do serviço público de
táxi, ainda que as infrações sejam cometidas por seus prepostos, sendo relatado no auto
de infração o nome e os dados do preposto, o qual também fica sujeito às penalidades,
naquilo que for cabível, com registro dos fatos no CCT de ambos.
§ 2º. A pena de cassação do Alvará de Licença, quando aplicada à empresa permissionária,
abrangerá todos os veículos de sua frota.
§ 3º. A pena de multa será aplicada de acordo com a Tabela constante do Anexo II.
Art. 51. No caso de reincidência na mesma infração dentro do prazo de 12 (doze) meses
será aplicada a pena de suspensão da permissão pelo prazo de 30 a 120 dias,
independentemente da imposição de nova multa, conforme dispuser o regulamento.
Seção II
Da Imposição das Penalidades
Art. 52. As penalidades serão impostas pelos servidores da AMTT, devidamente identificados,
através do Auto de Infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas
ou rasuras, deverá no mínimo:
I - mencionar o local, o dia e hora da lavratura;
II - referir-se ao nome do infrator;
III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o
dispositivo legal ou regulamentar violado, e fazer referência ao termo de fiscalização em
que se consignou a infração, quando for o caso;
IV - conter intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa
e provas nos prazos previstos.
§ 1º. As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quando do processo
constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.
§ 2º. Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á
necessário mencionar essa circunstância.
Art. 53. O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para recolher a multa, salvo interposição de
recurso administrativo, o qual interrompe o prazo até decisão final.
Seção III
Da Suspensão e Cassação da Permissão
Art. 54. A suspensão da atividade e a cassação da permissão, após os prazos e recursos, serão
efetuadas por Decreto do Prefeito Municipal, por solicitação do Presidente da Autarquia
Municipal de Trânsito e Transporte.
Parágrafo Único. A solicitação de que trata este artigo será feita por escrito, acompanhada de
cópia da autuação e devidamente protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura e será
encaminhada à Procuradoria Geral do Município para processamento.
Art. 55. A reincidência reiterada por qualquer das infrações definidas em Lei Municipal, bem como
o não comparecimento as convocações ou recadastramentos solicitados pela AMTT
implicará na suspensão da permissão
Parágrafo Único. Aplicada à penalidade de suspensão, o permissionário punido não poderá
exercer a profissão de condutor de táxi ou habilitar-se a outra permissão no período de 02
(dois) anos, a contar da data da imposição.
Art. 56. Além das hipóteses previstas nesta lei, a permissão para prestação do serviço de táxi,
será cassada quando:
I - o permissionário interromper totalmente o serviço por 60 (sessenta) dias consecutivos,
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salvo motivo de força maior, com justificativa expressa apresentada e aceita pela AMTT;
II - ocorrer à extinção, judicial ou não, da empresa, seja ela firma individual ou sociedade
comercial, exceto no caso de falecimento do titular;
Seção IV
Da Impugnação
Art. 57. No prazo de recolhimento da multa o infrator poderá apresentar impugnação do auto
de infração, a qual suspende a exigibilidade da multa desde a data do protocolo até a
comunicação da decisão final.
Art. 58. A impugnação será dirigida ao Chefe do Setor de Fiscalização do Serviço de Táxi da
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, devidamente protocolada no
protocolo geral da Prefeitura Municipal e acompanhada das razões de fato e de direito
que entender cabíveis, a quem compete o julgamento da Impugnação.
Seção V
Do Recurso Administrativo
Art. 59. Da decisão do Chefe do Setor de Fiscalização do Serviço de Táxi da Autarquia Municipal
de Trânsito e Transporte - AMTT cabe recurso administrativo ao Presidente da Autarquia
Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT, no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência.
Parágrafo único. O recurso será instruído com toda a matéria de fato e de direito que o recorrente
entender cabível, devidamente protocolado no protocolo geral da Prefeitura Municipal.
Art.60. A decisão do Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito em recurso administrativo ou o
vencimento dos prazos recursais sem manifestação do interessado têm efeito terminativo
em sede administrativa, quando a multa e as obrigações acessórias tornam-se exigíveis.
§ 1º. Sendo considerada procedente a defesa, a penalidade será cancelada, e os autos do
procedimento serão arquivados.
§ 2º. Sendo intempestiva ou improcedente à defesa, a multa aplicada será inscrita no Cadastro
de Condutores de táxis e no Cadastro da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município
e o valor da multa deverá ser recolhido em favor da AMTT nos prazos e termos do
regulamento, sob pena de execução fiscal proposta pela Procuradoria de Execução Fiscal
da PGM.
CAPÍTULO XI
DAS TAXAS
Art.61.
Serão cobrados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, as
seguintes taxas:
I - Emissão da Licença para Trafegar: 50% do valor da VR;
II - Renovação de Licença para Trafegar: 25% do valor da VR;
III - Emissão do Cadastro de Condutores de Táxi: 25% do valor da VR;
IV -Emissão de 2° via do Cadastro de Condutores de Táxi: 50% do valor da VR;
V -Transferência da permissão: 25 unidades de VR;
Parágrafo único. A vistoria anual do veículo será realizada por empresa credenciada pelo IPEM/
Inmetro, as expensas do permissionário.
Art. 62. As taxas serão devidas pelos permissionários e a ausência de recolhimento importa na
suspensão da permissão, conforme os prazos definidos no regulamento.
Art. 63. O lançamento das taxas será efetuado de ofício pela AMTT.
CAPITULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64. Nenhum veículo utilizado no serviço de táxi, poderá trafegar com lotação superior a sua
capacidade, incluindo o respectivo condutor.
Art. 65. É vedado o arrendamento, a locação ou qualquer forma de cessão, gratuita ou onerosa da
permissão, ressalvados os casos especiais previstos nesta lei.
Art. 66. Os permissionários do serviço público de táxi que, na data da publicação desta lei,
estiverem autorizados a prestar o serviço na forma da legislação precedente, ficam
dispensados da licitação e para eles serão expedidos Decreto, Termo e Alvará de Licença
nos termos desta lei, mediante recadastramento a ser convocado pela AMTT.
Art. 67. A partir da vigência desta lei não serão concedidas permissões para prestação do serviço
público de táxi sem a prévia seleção mediante o devido procedimento licitatório.
Art. 68. Mediante proposta da AMTT o Poder Executivo regulamentará a presente lei para seu fiel
cumprimento.
Parágrafo único. O Sindicato da categoria será previamente ouvido pela AMTT no processo de
regulamentação da presente lei e em quaisquer alterações na rotina de trabalho, tais
como mudanças de pontos e infraestrutura de funcionamento do serviço.
Art. 69. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as Leis n.s. 4.916, de
29/09/1993; 5.216, de 08/06/1995; 5.636, de 27/08/1996; 6.630, de 24/10/2000; 7.346, de
17/10/2003; 8.517, de 25/05/2006; 9.091, de 30/08/2007.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de maio de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
I - Lei nº 13.141
DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO DE TÁXI

Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

População do Município

Nº de Táxis

De 200.000 a 300.000
De 300.001 a 400.000
De 400.001 a 700.000
De 700.001 a 1.000.000

155
205
305
405

Nº de táxis adaptados para portadores
de necessidades especiais
07
09
12
15

ANEXO II - Lei nº 13.141
MULTAS

INFRAÇÃO
Não estar trajado adequadamente conforme regulamento da AMTT
Falta de Urbanidade (não tratar com polidez aos passageiros e ao público, seja para
usuários, outros taxistas ou agentes da fiscalização)
Não devolver ou deixar de entregar no prazo de 24 horas objetos encontrados no interior
do veículo
Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público, ou realizando o serviço sem
possuir no local indicado do veículo a Licença para Trafegar.
Não renovar a Licença para Trafegar sem dar baixa no veículo.
Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público ou realizando o serviço sem
possuir no local indicado o Cadastro de Condutores de Táxi (CCT).
Estar o carro no ponto ou área de estacionamento pública sem a presença do condutor por
mais de 30 minutos
Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público ou realizando o serviço com
condutor não cadastrado no CCT ou com condutor diferente ao CCT exposto no veículo.
Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público ou realizando o serviço com
o veículo sem conter todos os elementos de identificação visual definidos pela AMTT.
Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público ou realizando o serviço com
o veículo batido, com qualquer avaria, ou em más condições de funcionamento, segurança
e higiene.
Estar em área de estacionamento público, reiteradamente, aguardando ou angariando
passageiros a menos de 100 metros de ponto privativo ou de interesse social.
Recusar apresentar aos servidores no exercício da fiscalização os documentos solicitados
ou evadir-se do local quando abordado.

Valor
1 VR
2 VR
1 VR
2 VR
0,5VR por dia
de atraso
1 VR
0,50 VR
2 VR
2 VR
20 VR
2 VR
20 VR
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Estar com o veículo no ponto, área de estacionamento público com taxímetro ligado sem
que esteja esperando o passageiro para dar continuidade ao serviço já contratado.
Não disponibilizar aos passageiros recibos ou cupons fiscais dos serviços prestados
Recusar passageiros, salvo nos casos previstos em lei, sendo o próximo na fila do ponto.
por prestar serviço com o taxímetro funcionando defeituosamente
por violação do taxímetro
por cobrar acima da tabela de tarifa
por efetuar transporte remunerado com veículo não licenciado para esse fim
por não ter no veículo o Alvará de Licença
por não renovar o Alvará de Licença na época oportuna
por não portar o condutor o comprovante de inscrição no Cadastro Municipal de Condutores
de Táxi
por transportar passageiros com o taxímetro desligado
por retardar propositadamente a marcha do veículo
por seguir itinerário mais extenso ou desnecessário
por estacionar fora das conduções permitidas
por não conduzir o veículo imediatamente ao local de embarque de passageiros
por não possuir selo de vistoria ou estar com ele vencido
por não manter o veículo as condições estabelecidas no selo
por não respeitar a capacidade de lotação do veículo
por não apresentar, no veículo, em local visível, a identidade ou identificação do
permissionário de condutor e a tabela de tarifas
por não ter o taxímetro aferido no prazo previsto
Não atender convocações da AMTT para realização de vistoria ou recadastramentos
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1 VR
2 VR
0,5 VR
20 VR
40 VR
4 VR
100 VR
4 VR
4 VR
4 VR
20 VR
2 VR
4 VR
4 VR
0,5 VR
4 VR
6 VR
10 VR
4 VR
20 VR
20 VR
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L E I

Nº

13.145, de16/05/2018

Altera a Lei n° 9.371, de 14/01/2008,
conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão
Ordinária realizada no dia 07 de maio de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 082/2018, de autoria
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. A Lei Municipal n° 9.371, de 14/01/2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º....
...
§ 2º...
...
V. destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) mediante a utilização de
processo térmico ou aterro sanitário ou Central de Tratamento de Resíduos –
CTR; (NR)
...
Art. 6º. ...
§ 1º.
...
a) para serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares: tonelada coletada e
transportada até o destino indicado pelo Município (usina, Central de Tratamento
de Resíduos – CTR, aterro sanitário ou estação de transbordo); (NR)
...
e) para disposição final: por tonelada operada. (NR)
§ 2º. Revogado.
...
Art. 8º. ...
...
IX. Revogado;
...”
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de maio de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

DECRETOS
D E C R E T O Nº 1 4. 2 5 6, de 10/04/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o protocolo nº. 800078/2018, e mediante avaliação a ser
aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

RESOLVE

NOMEAR, a partir de 02 de abril de 2018, FABIO JUNIOR MYSCZAK, para exercer o
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Fundação Municipal de
Turismo.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 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. 4 0 0,

de 11/05/2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de
Deficiência.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.925/2012, e, tendo em vista ainda o contido no
protocolado nº 1220024/2018,

DECRETA

Art. 1º. Fica constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para
o período de 02 de janeiro de 2018 à 02 de janeiro de 2020, integrado pelos seguintes
membros:
I. Representantes do Poder Público Municipal:
a) Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais
Titular: Marlene Aparecida Nadal Rocha
Suplente: Monica Mongruel
b) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Giselde Siqueira Carneiro
Suplente: Caroline Maria Lima Lopes Agulham
c) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Jucelene Thomaz Schomberger
Suplente: Eva Izabel dos Santos
d) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Titular: Luiz Gustavo Barbur
Suplente: João Francisco Carneiro Chaves
e) Fundação Municipal de Esportes
Titular: Fernando Pereira Pinto
Suplente: Wanderlei dos Santos
f) Fundação Municipal de Cultura
Titular: Ana Patrícia Raimundo
Suplente: Renato Pereira
g) Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa
Titular: Maria de Fatima Juskow Fiebig
Suplente: Vera Lúcia dos Santos Pereira
h) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
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Titular: Marison da Silva Prado
Suplente: Valdirene Aparecida Iensen
i) Gabinete do Prefeito
Titular: Osmar Scudlarek
Suplente: Eliomar Manfron Carvalho
II. Representantes da Sociedade Civil, compreendendo:
a) Representantes de entidades nas áreas voltadas ao atendimento da pessoa com
deficiência do Município, atuantes nas seguintes áreas:
1) Representante de entidades sociais de Proteção Social Básica:
Titular: Nathani H. Panzarini
2) Representantes de entidades sociais de Proteção Especial de Média
Complexidade:
Titular: Maria do Rozario dos Santos da Rosa
Titular: Marilia Weiber
Titular: Silvana Maria Carneiro Chaves
Titular: Simone Nathalie Lacoski
3) Representantes de entidades sociais de Proteção Especial de Alta Complexidade:
Titular: Salete do Rocio Miranda
Titular: Patrícia Stunitz
b) Representantes dos profissionais que atuam na área voltada ao atendimento da
Pessoa com Deficiência:
Titular: Adrianis Galdino da Silva Junior
Suplente: Sandra Aparecida Prestes
c) Representante dos usuários dos serviços de atendimento a Pessoa com
Deficiência:
Titular: Ana Cristana Duda Wiechneiski
Suplente: Luci Terezinha Urban
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de maio de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.
Ponta Grossa, 15 de maio de 2018
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu
Secretaria Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 108/2018

______________________________________________________________________________

3ª 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:
AQUISIÇÃO DE TONERS para da Secretaria Municipal de Educação,, sofre as seguintes
alterações:
INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DOCUMENTO 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
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 07/06/2018
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 12:01 hrs às 13:00 hrs do dia 07/06/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15:15 hrs do dia 07/06/2018
Onde se lê:
Certidão de enquadramento ME/EPP emitido pela Receita Federal.( anexo 02), habilitação,
Considere-se:
ANEXO 09
PREGÃO XXXXXXX Nº XXX/2018
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE
FATURAMENTO
Razão Social: _______________________________________________________
CNPJ/MF: __________________________________________________________
Endereço completo: __________________________________________________
Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei
8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas
alterações.
Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento
mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício,
que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário
e contador (exceto para Microempreendedor Individual).
Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem,
junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a
veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade,
poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal
12.846/2013 e demais legislações pertinentes.
Faturamento

Janeiro/2017
Fevereiro/2017
Março/2017
Abril/2017
Maio/2017
Junho/2017
Julho/2017
Agosto/2017
Setembro/2017
Outubro/2017
Novembro/2017
Dezembro/2017
Acumulado/2017

R$

Faturamento

Janeiro/2018
Fevereiro/2018
Março/2018
Abril/2018
Maio/2018
Junho/2018
Julho/2018
Agosto/2018
Setembro/2018
Outubro/2018
Novembro/2018
Dezembro/2018
Acumulado/2018

R$

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente
Local e data
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações pelo fone 42 3224 1176.
Ponta Grossa, 18 de maio de 2018.
Esméria de Lourdes Saveli
Secretária Municipal de Educaçã
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 130/2018.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 06 de junho 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 Aquisão
de MATERIAL PERMANENTE para uso das unidades. Valor Máximo: R$ 11.718,45(onze mil,
setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco 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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte
procedimento licitatório:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MOBILIÁRIO HOSPITALAR para a
Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município.
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
ONDE SE LE:
14 DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
14.1 A empresa vencedora obrigar-se-á a efetuar a entrega dos materiais, constantes do Anexo
I no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento ou da retirada da Nota de
Empenho
LEIA-SE:
14 DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA:
14.1 A empresa vencedora obrigar-se-á a efetuar a entrega dos materiais, constantes do Anexo
I no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento ou da retirada da Nota de
Empenho.
ONDE SE LE:
01 - LOCAL E DATA DE ENTREGA DO OBJETO HOMOLOGADO/ADJUDICADO
a)O produto deverá ser entregue no prazo de 20(dez) dias úteis a partir da emissão de empenho
e da ordem de fornecimento;
LEIA-SE:
01 - LOCAL E DATA DE ENTREGA DO OBJETO HOMOLOGADO/ADJUDICADO
a) O produto deverá ser entregue no prazo de 20(vinte) dias úteis a partir da emissão de empenho
e da ordem de fornecimento;
Todas as demais informações continuam exatamente as mesmas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento
de Compras - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, Ronda,
no horário das 08:00h às 17:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3901-1349 ou no site http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br,
Ponta Grossa, 17 de maio de 2018.
Pregoeira: Claudete Quadros
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 85/2018

VENCEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
LOTE 1
Item
1
LOTE 2
Item
1
LOTE 3
Item
1
LOTE 4
Item
1
LOTE 5
Item

Descrição
Aço CA 60-5,0 mm- barras de 12,0
m
Descrição
Aço CA 50-6,3 mm- barras de 12,0
m
Descrição
Aço CA 50-8,0 mm- barras de 12,0
m
Descrição
Aço CA 50-10,0 mm- barras de
12,0 m

Marca

Unid

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

GERDAU

UND

4670

R$ 8,64

R$ 40.348,80

Marca

Unid

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

GERDAU

UND

2720

R$ 14,05

R$ 38.216,00

Marca

Unid

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

GERDAU

UND

3810

R$ 22,64

R$ 86.258,40

Marca

Unid

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

GERDAU

UND

1840

R$ 33,67

R$ 61.952,80

Descrição
Marca
Unid
Quant.
Aço CA 50-12,5 mm- barras de
GERDAU
UND
760
12,0 m
LOTE 10
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Prego 13X15
GERDAU
KG
360
LOTE 11
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Prego 15X21
GERDAU
KG
660
VENCEDOR: W.A.M. COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCÃO.
LOTE 6
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
Malha de armadura de tubos –
1
GERDAU
RL
20
Gerdau MF 138 ou similar
LOTE 7
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Arame recozido 18
GERDAU
KG
550
LOTE 8
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Arame galvanizado BWG 14
GERDAU
KG
200
LOTE 9
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Arame galvanizado BWG 12
GERDAU
KG
200
LOTE 12
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Prego 17X27
GERDAU
KG
1710
LOTE 13
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Prego 20X42
GERDAU
KG
960
LOTE 14
Item
Descrição
Marca
Unid
Quant.
1
Prego 25X72
GERDAU
KG
960
1

Valor Unit.

Valor Total

R$ 59,16

R$ 44.961,60

Valor Unit.
R$ 10,42

Valor Total
R$ 3.751,20

Valor Unit.
R$ 12,57

Valor Total
R$ 8.296,20

Valor Unit.

Valor Total

R$ 1.246,00

R$ 24.920,00

Valor Unit.
R$ 9,72

Valor Total
R$ 5.346,00

Valor Unit.
R$ 9,20

Valor Total
R$ 1.840,00

Valor Unit.
R$ 9,98

Valor Total
R$ 1.996,00

Valor Unit.
R$ 7,98

Valor Total
R$ 13.645,80

Valor Unit.
R$ 9,40

Valor Total
R$ 9.024,00

Valor Unit.
R$ 9,59

Valor Total
R$ 9.206,40

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG.
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 86/2018

VENCEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
LOTE 1
1

Item

LOTE 2
1

Item

Descrição
Tijolo cerâmico 06 furos - 09 x 14 x 19 cm

Marca
CHASTAI

Unid
UND

Quant.
180000

Valor Unit.
R$ 0,3321

Valor Total
R$ 59.778,00

Descrição
Tijolo cerâmico 06 furos - 09 x 14 x 19 cm

Marca
CHASTAI

Unid
UND

Quant.
60000

Valor Unit.
R$ 0,372

Valor Total
R$ 22.320,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG.
______________________________________________________________________________

DECISÃO DO PREGOEIRO APÓS A DILIGÊNCIA SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE 15/05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

Assunto:
DECISÃO DO PREGOEIRO APÓS A DILIGÊNCIA - SUSPENSÃO DA SESSÃO
PÚBLICA DE 15/05/2018

EDIÇÃO Nº 2.316 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2018
1 - DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A SUSPENSÃO
A Lei nº 8.666/93 consigna em seu artigo 43, § 3º o fundamento legal para a promoção de
diligências nas licitações, estabelecendo o seguinte comando:
Art. 43...
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Nesse contexto, assim consta no item 16.1. do Edital que o Pregoeiro terá autonomia para resolver
todos os casos omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou
não qualquer interposição por parte dos participantes.
Assim, este Pregoeiro, em 15/05/2018, suspendeu a sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL nº
17/2018, com o objetivo de buscar esclarecimentos junto a Diretoria de Assuntos Jurídicos - DATJ,
sobre as seguintes questões: 1 - Se pode ser dispensada a exigência prevista no ANEXO 07 do
Edital que exige a declaração de faturamento mensal e acumulado no último exercício para fins
de enquadramento como ME/EPP e assinada pelo sócio proprietário e contador; 2 - Se pode ser
aceito envelope contendo a proposta de preço após aberto o primeiro, mas antes de que tenham
sido abertos todos os demais.
Segue a resposta do pregoeiro após a diligência.
2 – DO PARECER JURÍDICO
Inicialmente, esclareço que sobreveio o parecer jurídico, o qual se encontra acostado ao processo
licitatório (fls.80/82), do qual se extrai a orientação acerca das questões formuladas e que em
síntese traz de maneira fundamentada, os seguintes esclarecimentos:
- Quanto a questão nº 1, orienta que a exigência prevista no ANEXO 07 do Edital que exige a
declaração de faturamento mensal e acumulado no último exercício para fins de enquadramento
como ME/EPP e assinada pelo sócio proprietário e contador não pode ser dispensada, mas pode
ser sanada no prazo de 5(cinco) dias úteis, em face da interpretação analítica conjunta dos Arts.
42 e 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
- Quanto a questão nº 2, orienta que a aceitação de envelope contendo a proposta de preço após
aberto o primeiro, mas antes de que tenham sido abertos todos os demais macularia o certame,
colocando em desigualdade os demais concorrentes, de modo que não pode ser aceito o envelope.
3 - DA DECISÃO APÓS A DILIGÊNCIA
Por todo exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, primando pelos Princípios
Gerais que regem o Direito Administrativo, em consonância com os ditamos da Lei nº. 8.666/93,
Lei nº. 10.520, com as alterações posteriores e legislação correlata, termos do edital e todos
os atos até então praticados, este Pregoeiro, pautado nos princípios da isonomia, legalidade,
razoabilidade e impessoalidade resolve acolher e tomar como fundamento de decidir as razões
expostas no parecer jurídico encartelado ao processo licitatório, bem como, ao seguinte:
1 - A declaração de faturamento mensal e acumulado no último exercício para fins de enquadramento
como ME/EPP e assinada pelo sócio proprietário e contador, conforme modelo constante no Anexo
07 e prevista nos documentos de credenciamento, não será dispensada, contudo, deverá ser
entregue no prazo de 5(cinco) dias úteis pela empresa vencedora de certame, sob pena de ser
declarada não credenciada e por conseguinte ser anulado eventuais lances ofertados.
Diante desse entendimento, se esclarece que o balanço patrimonial, documento previsto na alínea
c.1. do item 1. do Anexo 02 deverá ser apresentando junto com a documentação pertinente a
habilitação, sendo facultado a sua apresentação no prazo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de ser
declarada não habilitada.
2 - Não será aberto o envelope entregue pela empresa OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA
MINERAL ME, CNPJ: 09.590.625/0001-25, encartelado às fls. 77 no processo licitatório.
3 - Fica designada a data de continuidade do pregão presencial nº 017/2018 para o dia 30 de
Maio de 2018 às 09:00 horas, com a abertura das propostas de preço constantes dos envelopes
acostados no processo licitatório e autuados sob número de fls. 71 e 72.
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.
Ponta Grossa-PR, 17 de Maio de 2018.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
AVISO DE CONTINUIDADE DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL n°
017/2018

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, por meio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará no dia 30/05/2018 às 09h00min. a continuidade do Pregão Presencial
nº 017/2018, com a abertura das propostas de preço constantes dos envelopes acostados no
processo licitatório e autuados sob número de fls. 71 e 72.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Ponta Grossa, 17 de maio de 2018.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 27/2018

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão nº 27/2018 – Processo nº 56/2018 – para AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS DA
FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA realizado em 16/03/2018.
FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 95.377.636/0002-44
Lote Ordem Descrição
Marca
Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
AMACIANTE
CONCENTRADO
PARA
ROUPAS: amaciante de tecidos, líquido,
aspecto viscoso, com aroma característico
em função da fragrância, à base de
tensoativos
catiônicos,
coadjuvantes,
corante, perfume e água. Componente
ativo: metil sulfato de metil di(etilcebato)
2 hidroxietil amônio ou sal de amônio
quarternário. Registro na ANVISA/MS.
GIRANDO
Embalagem primária: frascos plásticos
SOL
3
1
de polietileno de alta densidade, com
L
720
7,44
5.356,80
GIRANDO
tampa dosadora, com 500 ml do produto.
SOL
Embalagem secundária: caixa de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção
de acordo com a legislação vigente para
produtos de limpeza e específica para
o produto. Padrão de codificação: EAN
13 (código de barras). REFERÊNCIA:
BABY SOFT, DOWNY, GIRANDO SOL,
equivalente ou superior.
Valor Total do Fornecedor: R$ 5.356,80 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).
FORNECEDOR: JEVERSON JENIEL REGLY - COMERCIO DE PRODUTOS ALIME - CNPJ: 08.087.374/0001-06
Lote Ordem Descrição
Marca
Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
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AMACIANTE PARA ROUPAS:amaciante
de tecidos, líquido, à base de tensoativos
catiônicos,
espessante,
coadjuvantes,
corante, fragrância e veículo (água).
Aspecto viscoso. Componente ativo:
cloreto de cetil trimetil amônio ou cloreto
de amidopropil hidroxietil metil diestearil
amônio.
Notificado
na
ANVISA/MS.
Embalagem primária: frascos plásticos de
2
1
polietileno de alta densidade, opacos, com Blue Blue
L
tampa dosadora, com 02 litros do produto.
Embalagem secundária: caixa de papelão.
Validade mínima de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção
de acordo com a legislação vigente para
produtos de limpeza e específica para o
produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras). REFERÊNCIA: ALPES,
GIRANDO SOL, equivalente ou superior.
Valor Total do Fornecedor: R$ 10.728,00 (dez mil, setecentos e vinte e oito reais).
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10.728,00

FORNECEDOR: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP - CNPJ: 14.221.429/0001-13
Lote Ordem Descrição
Marca
Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO de alta qualidade,
branco, neutro, folha dupla, picotada e
texturizada. Composição: 100 % fibras
celulósicas virgens. Embalagem primária:
fardos plásticos com 04 rolos de 30 m x 10
5
1
cm. Validade mínima de 03 anos após a DELICATE PCT
6720
3,04
20.428,80
data de fabricação. Demais parâmetros de
produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de higiene e específica para
o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Valor Total do Fornecedor: R$ 20.428,80 (vinte mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
FORNECEDOR: SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA - CNPJ: 77.883.320/0019-90
Lote Ordem Descrição
Marca
Unid Quant. Valor Unit.
ÁGUA SANITÁRIA solução aquosa, à base
de hipoclorito de sódio (2,5%); estabilizante
e veículo. Percentual de cloro ativo entre 2,0
e 2,5%. Estabilizantes permitidos: hidróxido
de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio
e carbonato de sódio ou cálcio. Registro na
ANVISA/MS. Embalagem primária: frascos
FLOPS
1
1
plásticos de polietileno de alta densidade,
UN
4500
1,32
FLOPS
com 1 litro. Embalagem secundária: caixa de
papelão. Validade mínima de 06 meses após
a data de fabricação. Demais parâmetros de
produção de acordo com a legislação vigente
para produtos de limpeza e específica para
o produto. Padrão de codificação: EAN 13
(código de barras).
Valor Total do Fornecedor: R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).

Valor Total

5.940,00

FORNECEDOR: VIDEPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 00.811.131/0001-59
Lote Ordem Descrição
Marca
Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO de alta qualidade,
branco, neutro, folha simples, picotada e
texturizada. Composição: fibras celulósicas.
Embalagem primária: fardos plásticos com
04 rolos de 60 m x 10 cm. Validade mínima DELLY 60
4
1
PCT
6320
2,65
16.748,00
de 03 anos após a data de fabricação. METROS
Demais parâmetros de produção de acordo
com a legislação vigente para produtos de
higiene e específica para o produto. Padrão
de codificação: EAN 13 (código de barras).
Valor Total do Fornecedor: R$ 16.748,00 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Ponta Grossa/PR, 17 de maio de 2018.
Beatriz Vieira
Pregoeira
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de SUSPENSÃO de Licitação
SUSPENSÃO do Pregão, na forma ELETRONICA nº108/2018.

O Município de Ponta Grossa - PR informa que o Pregão 108/2018, com data marcada
às 09h00min do dia 22 DE MAIO DE 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.
bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição
de MOBILIÁRIO HOSPITALAR para a Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município,
está SUSPENSO. Será publicado posteriormente nova data e horário para REABERTURA do
mesmo. 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) 3220-1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes, www.bll.org.br.
Ponta Grossa, 18 de maio de 2018.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 129/2018.

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 15h00m do dia 05 de junho 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 Aquisição de MATERIAL MEDICO. Valor Máximo: R$
429.834,60(quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta
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, 15 de maio de 2018
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu
Secretaria Municipal de Saúde

C O N T R ATO S
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELE - ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na
cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/02/2018 a 01/02/2019,
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convalidando a data de 01/02/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 38.821,22
(trinta e oito mil, oitocentos e vinte um reais e vinte dois centavos), mensais, totalizando o valor
de R$ 465.854,64 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos).
______________________________________________________________________________

DIVERSOS

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 771/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, 04/07/2018 a 02/10/2018.
______________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 855/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MG TERRAPLANAGEM LTDA ME
CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a
redução de meta física de R$ 230.453,83 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três
reais e oitenta e três centavos), ...
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 150/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 14/06/2018 a 12/10/2018 e o
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 12/09/2018 a 10/01/2019.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 518/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula
oitava do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 01/07/2018 a 29/09/2018.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 054/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária número 09.002.123610076.1.083/44.90.51.01.05. Código Reduzido nº 845.”
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 054/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária número 09.002.123610076.1.083/44.90.51.01.05 e 09.003.123610076.1.093/44.90.
51.01.05. Código Reduzido nº 844; 845; 846; 999.”
______________________________________________________________________________

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 150/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-ME
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária número 09.002.123650080.1.087/44.90.51.01.03 e 09.003.123650080.1.095/44.90.
51.01.03. Código Reduzido nº 920; 921; 922 e 1012.”
______________________________________________________________________________

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 627/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária número 07002.2678201941068/449051/4490510202. Código Reduzido nº 391.”

SMMA

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
Convocação

Convocamos o seguinte contribuinte e/ou representante legal a comparecer na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida
Visconde de Taunay, 950, no dia 25 de maio de 2018, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de
Fiscalização Ambiental, para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo
administrativo pelo não comparecimento:
NOME
ESPÓLIO DE OZÓRIO GUIMARÃES MARTINS

CPF / CNPJ
NADA CONSTA

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

SOLOPLAST LTDA ME (CNPJ 18.578.433/000194), torna público que irá requerer a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para BARRACÃO
PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS URBANOS RECICLÁVEIS, na RUA Frederico Chemin n° 101,
Bairro Cará-Cará, na cidade de Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

Súmula de Renovação de Licença de Instalação

BFCX 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrito no CNPJ: 24.910.206/000117, vem pelo presente tornar público que requereu renovação de sua Licença de Instalação, para
seu loteamento residencial, localizado no Capão do Cipó, esquina com a Rua Santa Rita Durão
s/n, Bairro Colônia Dona Luiza, no Município de Ponta Grossa - Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A MRA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 14.621.664/0001-82, sediada à Rua Padre Antonio Patuí,
N.º 13, Bairro Cará-Cará, Município de Ponta Grossa, estado do Paraná, torna pública que irá
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa – SMMA, a Concessão da
Licença de Prévia, para LOTEAMENTO RESIDENCIAL CÂNDIDO PORTINARI, Matrícula n.º
39.575 do 2.º S.R.I. à ser implantada na Rua Dr. Cid Cordeiro Prestes, S/N.º, Bairro Uvaranas,
Ponta Grossa/PR.

______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA N.º 5202/2018
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT – N.º 93/2018

NOME: A. P. MARIANO MARKETING COMERCIAL - ME
Endereço: Rua Quaresmeira, n° 97, Contorno – Ponta Grossa – PR
Inscrição Municipal: 85.064
Protocolo n.º 960504/2018
NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e ICMS
da Secretaria Municipal de Gestão Financeira desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos
débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa
no mesmo prazo.
Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento dentro
de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º dia
subsequente ao da ciência do auto de infração.
Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do município,
e posterior execução fiscal do débito.					
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 18 de maio de 2018.
MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS
INTIMAÇÃO FISCAL N.º 8322/2017
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 2588/2015

A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, promove a
Intimação Fiscal de:
M.R.T. COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA (CNPJ BAIXADO), CPF/CNPJ n.º
11.070.210/0003-34, endereço Rua Ermelino de Leão, n° 703, loja T06, Centro, no Município de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pela presente ficam os responsáveis, conforme acima indicado, cientes de que deverão
comparecer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISSQN e ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim
de regularizar os débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, em função de decisão final e irrecorrível na esfera administrativa.
Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa do
débito tributário para emisão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria
Geral do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e
honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.
A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.
Cumpra-se.
Ponta Grossa, 18 de maio de 2018.
MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 11/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
CNPJ 78.245.941/0001-82
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n°.11/2017
registrado, publicado e oriundo do pregão nº 03/2017, nos termos do protocolado municipal
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número 1290089/2018, visando alterações de dotação, em razão do disposto na Lei Municipal
nº13.010-2017, a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa passa a ser sucessora do
Município de Ponta Grossa na condição de contratante, sendo responsável pelo pagamento dos
valores devidos a partir de 1º de março de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n°.
27.001.08.122.0010.2320/3.3.90.30.07.99. Código Reduzido nº 10. Ratificam-se todas as demais
cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato n° 11/2017, permanecendo válidas e
inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O presente termo terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do Município.
Ponta Grossa, 15 de Maio de 2018.
CONTRATANTE
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

AFEPON

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE
P O N TA G R O S S A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2018

CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LISIANE TASSO GUITES MERELES
OBJETO: Fornecimento de materiais diversos: EPI - Equipamentos de Proteção Individual, EPC Equipamentos de Proteção Coletiva, material de construção, ferramentas e ferragens.
VALOR: R$ 17.170,42 (dezessete mil, cento e setenta reais e quarenta e dois centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº. 010/2017.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2018

CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais diversos: EPI - Equipamentos de Proteção Individual, EPC Equipamentos de Proteção Coletiva, material de construção, ferramentas e ferragens.
VALOR: R$ 10.359,50 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº. 010/2017.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2018

CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZERÃO MÁQUINAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais diversos: EPI - Equipamentos de Proteção Individual, EPC Equipamentos de Proteção Coletiva, material de construção, ferramentas e ferragens.
VALOR: R$ 9.049,90 (nove mil e quarenta e nove reais e noventa centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº. 010/2017.

PROLAR

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 - RATIFICAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ
81.670.804/0001-08.
CONTRATADO: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA, CNPJ 03.319.996/0001-90.
OBJETO: LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO NA 15ª EXPOIMÓVEIS, A SER
REALIZADA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2018, NO SHOPPING PALLADIUM – PONTA
GROSSA/PR
VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 17 de maio de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

AMTT

A U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E
TRÂNSITO E TRANSPORTE
TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2018

DO OBJETO: Objeto da presente licitação é o de REGISTRAR PREÇOS PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS – CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE
TINTA E CILINDRO, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
Informo que o referido processo licitatório se encontra SUSPENSO, por tempo indeterminado, para
adequações no edital.
Ponta Grossa, 17 de maio de 2018.
ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2016

Em razão do Primeiro Aditamento do Contrato nº 20/2016, ficando o mesmo prorrogado pelo
período de 01/07/2018 a 30/06/2020, referente à prestação de serviços de softwares de gestão
pública, com acesso ilimitado de usuários, compreendendo conversão de dados/migração,
implantação, parametrização, treinamento, suporte técnico, alimentação e manutenção mensal,
bem como auxílio e acompanhamento pessoal na manutenção, importação e alimentação de
arquivos textos, interpretação de erros, fechamento das informações pertinentes às prestações de
contas junto ao TCE/PR e receita federal através do sim-am, sim-ap,siap,pca, rais, dirf e-social e
sefip, reajustando-se o valor inicialmente contratado pelo INPC, no índice de 3,94%, passando-se,
agora, ao valor mensal de 6.909,36 (seis mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos),
totalizando R$ 165.824,63 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
sessenta e três centavos).
HOMOLOGO o resultado nos termos do processo.
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EMPRESA: PUBLITECH SOFTAWARES LTDA ME CNPJ nº 07.252.028/0001-65
Ponta Grossa, em 16 de maio de 2018
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 24/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2018

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: SOLO COMERCIAL EIRELI EPP- CNPJ Nº 11.102.277/0001-41
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE (LOTE 01), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 –
TERMO DE REFERÊNCIA
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
Valor Total: R$ 19.079,00 (dezenove mil e setenta e nove reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ponta Grossa, em 15 de maio de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 25/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2018

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: CÓDICE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA MECNPJ Nº 11.289.565/0001-57
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE (LOTE 02), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 –
TERMO DE REFERÊNCIA
Vigência:
12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
Valor Total: R$ 20.063,00 (vinte mil e sessenta e três reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Ponta Grossa, em 15 de maio de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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