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L E I S

L   E   I    Nº    13.207, de 04/07/2018
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 750.000,00, 
e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 04 de julho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 165/2018, de autoria do 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais), assim discriminado: 
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
08002 – Fundo Municipal de Saúde
1030100551.331 –Construção da Unidade de Saúde Sady Silveira
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 518 R$ 750.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com 
o disposto no artigo43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 
será utilizado Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$ 
750.000,00.

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de 2018, no Anexo I, da 
Lei nº 12.915, de 22/09/2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e na Lei nº 12.844, 
de 15/07/2017, Plano Plurianual - PPA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNÇÃO 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 0055 – ASSISTÊNCIA BÁSICA

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$)

1.331
Construção da Unidade de Saúde 

Sady Silveira
Programa 
Mantido 01 750.000,00

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O  N°  1 4 . 5 8 7, de 04/07/2018
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 
adicional especial no valor de R$ 750.000,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das 
atribuições legais, tendo em vista a Lei n.º 13.207, de 04/07/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional especial no valor de R$ 
750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais), assim discriminado: 
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
08002 – Fundo Municipal de Saúde
1030100551.331 –Construção da Unidade de Saúde Sady Silveira
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 518 R$ 750.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de conformidade com o 
disposto no artigo43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 será utilizado 
Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 518 no valor de R$ 750.000,00.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 7. 5 3 7, de 22/06/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o processo 1580239/2018, tendo em vista o contido no 
protocolado 1720378/2018

 R E S O L V E
Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de 

Pessoal do Poder Executivo
           I. SILMARA MARTINS – Presidente
          II. ANGELITA SKORA – Membro
         III. VANESSA CAVALARI CALIXTO - Secretária
Art. 2º. A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º. Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de junho de 2018 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 7. 5 4 5, de 25/06/2018

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado 1660147/2018

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo, instaurada através da Portaria 
17.331/2018
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de junho de 2018 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S
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2º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 148/2018

 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 ELETRONICA nº148/2018 – 
Aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS de Alta Complexidade para realização de cirurgias, 
atendimentos de urgência e emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes 
internados no Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, do nosso Município, 
mediante solicitação da Gerência de Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde,  sofre as 
seguintes alterações, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 12 DE JULHO  de 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 13 DE JULHO 
de 2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 13 DE JULHO de 2018

LEIA-SE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 25 DE JULHO  de 2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 30 DE JULHO 
de 2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 30 DE JULHO de 2018
ONDE SE LÊ: 
ANEXO 2: 
Esclarecimentos e exigências adicionais aos aparelhos e equipamentos:
1-) Os aparelhos e equipamentos ofertadors pelos licitantes descritos e especificados neste edital 
poderão ser iguais, similares ou superiores ao mesmo no que tangem especificações técnicas, 
desde que tenham os mesmos desempenhos ou desempenhos superiores aos aqui solicitados, 
de modo que possam ser atendidas as expectativas da Administração Pública quanto a qualidade 
e procedência dos equipamentos, afim de poder prestar os serviços de atendimento médico com 
segurança, confiabilidade, eficiência de maneira continuada a população assistida e usuária do 
Sistema Único de Saúde e coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
2-) Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento, contra defeitos de 
fabricação ou conforme o fabricante.
3-) Apresentar Manual de Instruções de uso do equipamento em português.
4-) Apresentar Certificado de garantia determinado com validade a partir da data de instalação. 
5-) O aparelhos e equipamentos deverão ser entregues em suas embalagens originais, lacradas, 

individuais constando externamente os dados de identificação do equipamento, data de fabricação 
e identificação do fabricante, para serem conferidas com a nota de empenho no momento do 
recebimento.
6-) Os aparelhos e equipamentos médicos deverão ter assistência técnica permanente, no estado 
do Paraná, através do próprio licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta 
(Representante Legal Autorizado); bem como deverá informar nome, endereço, telefone, fax para 
contacto posterior. Caso a empresa indicada não preste os serviços de assistência técnica, o 
licitante vencedor assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer notificação 
ou interpelação, administrativa ou judicial.
7-) A empresa vencedora deverá oferecer capacitação a todos os funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentro do município de Ponta Grossa, que utilizarão os aparelhos e 
equipamentos visando o uso adequado e a conservação dos mesmos, de forma global e contínua, 
ou sempre que solicitado pelos mesmos sem ônus ao município. No caso de distribuidora, esta 
deve apresentar carta de credenciamento da empresa detentora do registro a qual representa, com 
assinatura do responsável legal e reconhecimento de firma da mesma em cartório.
8-) Os custos de transporte e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando precisarem ser 
retirados do local para realização de alguma intervenção técnica tais como manutenção, troca de 
peças, lavagem, lubrificação, calibração serão de responsabilidade da empresa representante.
9-) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada e se fizer necessária alguma intervenção técnica fora do local, deverá instalar um 
equipamento substituto de igual modelo e características técnicas para que os serviços de 
atendimento aos pacientes não seja interrompido ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo.
10- A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada deverá atender o chamado de manutenção em prazo máximo 48 horas após a 
comunicação realizada pela SMS. Sendo que o mesmo deverá retornar da manutenção em prazo 
máximo de 30 dias.
11-) Todos os equipamentos nacionais ou importados devem apresentar informações em língua 
portuguesa. Número de lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número 
do registro no Ministério da Saúde. Se o produto for perecível ou não, forma de armazenamento, 
deve vir indicado no rótulo e ou embalagem primária.
12-) A embalagem secundária do insumo deverá conter Sistema de Lacre que garanta a integridade 
e inviolabilidade das caixas. Os insumos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito 
estado, sem sinais de violação, aderência ao produto, umidade: sem inadequação de conteúdo, 
nas condições de temperatura exigida em rótulo.
13-) O produto deve ser novo ( de primeira utilização ). 
14-) Para os itens que deverão ser esterilizados, serão aceitos os seguintes métodos de 
esterilização: óxido de etileno ou raios gama.
15-) Caso ocorra a necessidade de troca de marca do equipamento já aprovada pela Comissão, 
o Licitante deverá entrar em contato por e-mail ehc.smspg@gmail.com ou pelo telefone 42-3225-
6864, preencher formulário de troca de marca ( modelo padrão da SMS ), apresentar nova amostra 
para análise e documentos técnicos.
A troca de marca de produto registrado só é deferida em casos de escassez de matéria prima; 
importações; embargos aduaneiros; indeferimentos de RMS do fabricante junto a ANVISA.
Condições de Deferimento do pedido de troca de marca de produto LICITADO pela 
Comissão:  
- Manutenção do valor empenhado;
- Carta comprobatória do Fabricante;
- Preenchimento do Formulário modelo padrão SMS;
- Apresentação de Documentos Técnicos do produto;
As exigências, estão condicionadas aos produtos que são controlados pelo Ministério da 
Saúde e obrigatoriamente necessitem desses documentos, conforme Lei nº6.360, de 23 de 
setembro de 1976; Decreto nº 79.094 de 05 de Janeiro de 1977 e Portaria nº2.814/GM de 29 
de maio de 1998.

LEIA-SE:
ANEXO 2:
Esclarecimentos e exigências adicionais aos aparelhos e equipamentos:
1-) Os aparelhos e equipamentos ofertados pelos licitantes descritos e especificados neste edital 
poderão ser iguais, similares ou superiores ao mesmo no que tangem especificações técnicas, 
desde que tenham os mesmos desempenhos ou desempenhos superiores aos aqui solicitados, 
de modo que possam ser atendidas as expectativas da Administração Pública quanto a qualidade 
e procedência dos equipamentos, afim de poder prestar os serviços de atendimento médico com 
segurança, confiabilidade, eficiência de maneira continuada a população assistida e usuária do 
Sistema Único de Saúde e coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
2-) Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento, contra defeitos de 
fabricação.
3-) Apresentar Manual de Instruções de uso do equipamento em português.
4-) Apresentar Certificado de garantia determinado com validade a partir da data de instalação. 
5-) O aparelhos e equipamentos deverão ser entregues em suas embalagens originais, lacradas, 
individuais constando externamente os dados de identificação do equipamento, data de fabricação 
e identificação do fabricante, para serem conferidas com a nota de empenho no momento do 
recebimento.
6-) Os aparelhos e equipamentos médicos deverão ter assistência técnica permanente, no estado 
do Paraná, através do próprio licitante vencedor ou por outra empresa indicada na proposta 
(Representante Legal Autorizado); bem como deverá informar nome, endereço, telefone, fax 
para contato posterior. Caso a empresa indicada não preste os serviços de assistência técnica, o 
licitante vencedor assumirá automaticamente este encargo, independente de qualquer notificação 
ou interpelação, administrativa ou judicial.
7-) A empresa vencedora deverá oferecer capacitação a todos os funcionários da Secretaria 
Municipal de Saúde, dentro do município de Ponta Grossa, que utilizarão os aparelhos e 
equipamentos visando o uso adequado e a conservação dos mesmos, de forma global e contínua, 
ou sempre que solicitado pelos mesmos sem ônus ao município. No caso de distribuidora, esta 
deve apresentar carta de credenciamento da empresa detentora do registro a qual representa, com 
assinatura do responsável legal e reconhecimento de firma da mesma em cartório.
8-) Os custos de transporte e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando precisarem ser 
retirados do local para realização de alguma intervenção técnica tais como manutenção, troca de 
peças, lavagem, lubrificação, calibração serão de responsabilidade da empresa representante.
9-) A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada e se fizer necessária alguma intervenção técnica fora do local, deverá instalar um 
equipamento substituto de igual modelo e características técnicas para que os serviços de 
atendimento aos pacientes não seja interrompido ou sofra qualquer tipo de dano ou prejuízo.
10- A empresa responsável pela garantia e manutenção dos aparelhos e equipamentos, quando 
solicitada deverá atender o chamado de manutenção em prazo máximo 24 horas após a 
comunicação realizada pela SMS. Sendo que o mesmo deverá retornar da manutenção em prazo 
máximo de 10 dias.
11- Obrigatoriedade de visita ao local onde serão instalados os equipamentos, gerando um 
atestado de visita técnica, para o item (Foco Cirúrgico de Teto), afim de estar ciente do local 
de instalação dos equipamentos. Entrar em contato com a Gerência Administrativa Raquel 
do Carmo Mocelim ou Engenheira Sônia no Hospital da Criança pelo fone 42- 3026-9410.
12-) Todos os equipamentos nacionais ou importados devem apresentar informações em língua 
portuguesa. Número de lote, data de fabricação, validade, nome do responsável técnico, número 
do registro no Ministério da Saúde. Se o produto for perecível ou não, forma de armazenamento, 
deve vir indicado no rótulo e ou embalagem primária.
13-) A embalagem secundária do insumo deverá conter Sistema de Lacre que garanta a integridade 
e inviolabilidade das caixas. Os insumos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito 
estado, sem sinais de violação, aderência ao produto, umidade: sem inadequação de conteúdo, 
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nas condições de temperatura exigida em rótulo.
14-) O produto deve ser novo ( de primeira utilização ). 
15-) Para os itens que deverão ser esterilizados, serão aceitos os seguintes métodos de 
esterilização: óxido de etileno ou raios gama.
16-) Caso ocorra a necessidade de troca de marca do equipamento já aprovada pela Comissão, 
o Licitante deverá entrar em contato por e-mail ehc.smspg@gmail.com ou pelo telefone 42-3225-
6864, preencher formulário de troca de marca ( modelo padrão da SMS ), apresentar nova amostra 
para análise e documentos técnicos.
A troca de marca de produto registrado só é deferida em casos de escassez de matéria prima; 
importações; embargos aduaneiros; indeferimentos de RMS do fabricante junto a ANVISA.
Condições de Deferimento do pedido de troca de marca de produto LICITADO pela 
Comissão:  
- Manutenção do valor empenhado;
- Carta comprobatória do Fabricante;
- Preenchimento do Formulário modelo padrão SMS;
- Apresentação de Documentos Técnicos do produto;
As exigências, estão condicionadas aos produtos que são controlados pelo Ministério da 
Saúde e obrigatoriamente necessitem desses documentos, conforme Lei nº6.360, de 23 de 
setembro de 1976; Decreto nº 79.094 de 05 de Janeiro de 1977 e Portaria nº2.814/GM de 29 
de maio de 1998.
TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO EDITAL PERMANECEM EXATAMENTE AS MESMAS.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras/SMA, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay. 950, Ronda/Nesta, no horário das 12h00 às 17h00, ou ainda pelo fone 
(042) 3220-1349 ou no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 04 de julho de 2018.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 103/2018.
 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 103/2018 – Objeto: 
Contratação de Empresa Especializada para confecção de Uniformes Profissionais para 
o SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para uso da Secretaria Municipal de 
Saúde, sofre as seguintes alterações: 
Onde se lê:

Lote Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1 1 350 conjuntos com Gandolas e Calças Azul Marinho-
conf.descritivo abaixo UND 350 336,00 117.600,00

Valor Máximo do Lote: 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)
Lote Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

4 1 Jaquetas-conf.descritivo abaixo UND 200 280,67 56.134,00
Valor Máximo do Lote: 56.134,00 (cinquenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais)

Leia-se:
Lote Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1 1 350 conjuntos com Gandolas e Calças Azul Marinho-
conf.descritivo abaixo UND 350 258,54 90.489,00

Valor Máximo do Lote: 90.489,00 (noventa mil, quatrocentos e oitenta e nove reais)
Lote Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

4 1 Jaquetas-conf.descritivo abaixo UND 200 263,63 52.726,00
Valor Máximo do Lote: 52.726,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais)

Total do edital: R$ 207.751,00 (duzentos e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais).
Inclui-se:
a) Prazo para apresentação de amostras: 20 dias após disputa do certame
b) Critérios e Métodos a serem avaliados pela CTPL-SMS:
Avaliação dos tamanhos; Avaliação das costuras e do acabamento; Avaliação dos padrões 
de cores; Avaliação dos bordados; Avaliação da padronagem dos tecidos.
Após avaliação a CTPL-SMS, enviará à Pregoeira um relatório da análise, bem como se for 
o caso os motivos da reprovação e/ou aprovação que será publicada em Diário Oficial do 
Município.
Justificativa para o Lote 1, Ampla Concorrência:
Restou comprovado a necessidade do não fracionamento do ítem, na forma da Súmula 247 
do TCU e Acórdão 2.319/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com fundamento 
do artigo 49, III da Lei Complementar 123/2006, com suas alterações, para não haver prejuízo 
para o conjunto ou complexo do respectivo item, uma vez que implicará em perda da 
qualidade e a padronização das cores e tecidos dos uniformes.
CADASTRO DE PROPOSTA: às 09:00 hrs do dia 16/07/2018
ABERTURA: 18/07/2018  HORÁRIO: 14:00
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no 
horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 ramal 1006 ou no site www.
pontagrossa.pr.gov.br e www.bllcompras.org.br

Ponta Grossa, 04 de julho de 2018.
ANGELA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saude
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 173/2018.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h35m do dia 18 de julho de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
Aquisição de pastas suspensas e equipamentos de informática para o PROCON e Departamento 
Administrativo da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. Valor Máximo: R$ 
3.774,00(três mil, setecentos e setenta e quatro reais). Mais informações, bem como a integra do 
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda 
através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 04 de julho de 2018
ARY FERNANDO G. LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO Nº 155/2018
OBJETO: Aquisição através de RP de aparelhos de ar condicionado para as Secretaria da 
Prefeitura de Ponta Grossa
LICITAÇÃO DESERTA

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

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

Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 007/2018
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 

resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: BC1 Pré Moldados 
e Construções Civis Ltda – ME, estabelecida na Rua Tuiuti, 848, Bairro Claudete, Cascavel, 
Paraná. Valor da proposta R$ 1.214.181,74 (um milhão, duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e 
um reais e setenta e quatro centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

______________________________________________________________________________
PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 008/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 
resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: Construtora 
Dalazoana Ltda – EPP, estabelecida na Rua Marquês de Maricá, 902, Jardim Carvalho, CEP: 
84015-030, Ponta Grossa, Paraná. Valor da proposta R$ 1.019.432,75 (um milhão, dezenove mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 268/2018
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: JORGE LUIZ REGAILO
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pelo PERMISSIONÁ RIO do imóvel referente à Escola 
Municipal Filício Francisquiny, de propriedade do PERMITENTE.
PRAZO: 01 (um) ano
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 208/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá rio, que passa ter 
a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária número 020010412200182002/3390394100. Código Reduzido nº 17.”

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

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 850225/2018.
Convoca o servidor abaixo relacionado para tratar de assunto de seu interesse:

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
EDERSON BOSCA DE JESUS 1002610 SMCSP

A servidora relacionada deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, 1º andar  – Bairro Ronda, no horário das 12:00 às 18:00 horas, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta publicação.

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
SECRETARIO MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

______________________________________________________________________________
Anexo I - OS nº 002/2018 - Retificação

TIMBRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MODELO PARA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE 
ACORDO INDIVIDUAL DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
Acordo Individual de Trabalho que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, CNPJ 76.175.884/0001-87, com sede à Av. Visconde de Taunay, 900 - CEP 84051-900, 
Ponta Grossa – Paraná, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde ................ 
..........................., de outro lado, o servidor municipal .............................................., matrícula nº 
................, lotado nesta secretaria, segundo as cláusulas e condições a seguir pactuadas:
Cláusula Primeira: implantação da compensação de jornada 
Em conformidade aos artigos 59 e 468 da CLT, e o disposto na Lei 13.467/2017, fica instituído a 
compensação de jornada para o empregado mediante este Acordo, com contrato de trabalho em 
vigor, segundo os critérios e regras a seguir descritos. 
Parágrafo Primeiro: A compensação de jornada terá por finalidade compensar as horas 
trabalhadas excedentes à jornada de trabalho regularmente cumprida, praticadas em regime de 
horas extras, observados os critérios constantes neste Acordo Individual de Trabalho. 
I. As horas extras realizadas serão transformadas e nomeadas de saldo positivo de horas, 
somando assim as horas do saldo; 
II. As faltas ocorridas decorrente ao não comparecimento ao trabalho, serão transformas e 
nomeadas de saldo negativo de horas, diminuindo assim as horas do saldo; 
Parágrafo Segundo: Para efeito do presente Acordo, a jornada normal de trabalho do 
empregado, bem como o intervalo para refeição e descanso, são aqueles estipulados no contrato 
individual de trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho e na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Parágrafo Terceiro: Em razão da adoção do presente modelo de compensação de jornada de 
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trabalho, mediante o emprego de compensação de jornada, é vedada a adoção cumulativa de 
qualquer outro regime de compensação de jornada, sob pena de invalidação de ambos.
Cláusula Segunda – abrangência 
O Acordo individual só abrange o empregado que está optando por esta forma de compensação. 
Cláusula Terceira – contagem e compensação das horas 
Para fins de contagem das horas de trabalho, todas as horas que excedam o limite da jornada 
regular de trabalho serão registradas nos controles de horários respectivos e lançadas com a 
finalidade de compensação. 
Parágrafo Primeiro: As horas a serem creditadas ou compensadas, deverão ser autorizadas 
justificadas pela chefia imediata. 
Parágrafo Segundo: As horas executadas em sobrejornada para fim de geração de crédito 
a compensar, não podem exceder o número de 02 (duas) horas diárias, salvo nas hipóteses 
previstas no art. 61 da CLT. 
Parágrafo Terceiro: 
I. O saldo de horas será computado diariamente, onde a compensação será de forma automática: 
somando as horas extras e diminuindo as horas faltas ( Saldo positivo – Saldo negativo); 
II. As compensações menores que um dia de trabalho deverão ser controladas pelo próprio 
servidor, onde o mesmo deverá identificar através de seu saldo de horas, se está com horas 
positivas ou negativas; 
III. Somente para o caso em que o servidor necessitar fruir de seu saldo positivo em que resulte 
em um dia ou mais de trabalho a ser compensado, deverá ser solicitado para a chefia imediata 
autorização para esta compensação com até 48 ( quarenta e oito) horas de antecedência, para 
garantir o atendimento no setor onde o empregador desempenha suas atividades; 
IV. Para os casos do inciso 3º, qualquer falta integral ocorrida sem autorização da chefia 
imediata, esta falta será computada em folha de pagamento como “Horas faltas”; 
V. Caso o saldo de horas esteja zerado, e ocorra faltas ou atrasos, resultando em uma situação 
negativa, será automaticamente convertida como “Horas faltas” em folha de pagamento;
VI. Caso não haja a solicitação da compensação da pelo Empregado ou não seja do interesse da 
Administração que a folga seja na data pedida, caberá ao Empregador definir a data da folga. 
VII. As horas executadas em sobrejornada de segunda a sábado, serão compensadas na 
proporção de 01 (uma) hora excedente para 01 (uma) hora compensada; e as trabalhadas aos 
domingos e feriados, serão compensadas na proporção de 01 (uma) hora excedente para 02 
(duas) horas compensadas. 
VIII. As horas em sobrejornada deste acordo não poderão ultrapassar o teto, considerando a 
jornada ordinária, conforme a seguir: 
- 12 (doze) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho ordinária de 03 
(três) horas diárias; 
- 20 (vinte) horas excedentes mensais para empregados com jornada de trabalho ordinária de 04 
(quatro) horas diárias; 
- 30 (trinta) horas excedentes mensais para empregados com jornada de trabalho ordinária de 06 
(seis) horas diárias; 
- 40 (quarenta) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho ordinária de 
08 (oito) horas diárias; 
- 12 (doze) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho ordinária de 12 
horas semanais; 
- 14 (quatorze) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho ordinária de 
14h24min. semanais 
- 24 (vinte e quatro) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho de 24 
horas semanais; 
IX. O servidor deverá compensar suas faltas dentro do mês. As faltas não serão acumuladas 
durante o período de 6 meses aguardando compensação, pois assim será evitado um possível 
desconto massivo no final do 6º mês do acordo de jornada, onde poderá ocorrer um débito muito 
grande de falta, até mesmo superior ao salário, portanto caso ocorra um saldo negativo onde 
as faltas integrais ou parciais sejam maiores que as compensações, a avaliação destas e o 
desconto ocorrerá dentro da próxima folha vigente possível de desconto; 
Paragrafo Quarto: As jornadas extraordinárias acima do teto estabelecido anteriormente só 
serão admitidas em caso de catástrofe, onde a necessidade é imperiosa, declarada mediante 
prévio decreto municipal.
Parágrafo Quinto É permitida a compensação de horas de crédito agregada a período de férias, 
desde que a fruição das férias esteja dentro do período dos 06 (seis) meses da vigência deste 
acordo. 
Parágrafo Sexto O empregador realizará controle individualizado da sobrejornada, que conterá 
demonstrativo claro e preciso das horas trabalhadas em excesso ao limite ordinário de sua 
jornada de trabalho e das horas a compensar. 
Parágrafo Sétimo Ao final de cada mês a empresa disponibilizará a cada empregado extrato das 
horas de crédito do respectivo mês e a indicação precisa do saldo até aquela data (resultado das 
horas creditadas após subtração das horas compensadas). 
Cláusula Quarta – afastamentos, ausências e atrasos: 
Parágrafo Primeiro: No caso de afastamento/redução da jornada ordinária de trabalho, a pedido 
do empregado (redução de jornada de trabalho, licença sem vencimentos, licença maternidade), 
antes do início do afastamento ou redução de jornada de trabalho, o empregado irá quitar o 
saldo da sobrejornada existente, e após iniciará a redução de jornada de trabalho, licença sem 
vencimentos ou licença maternidade. 
Parágrafo Segundo: No caso de afastamento do emprego, em razão do gozo de benefício 
previdenciário (licença para tratamento de saúde) o saldo da sobrejornada existente no momento 
do afastamento será congelado até o retorno laboral do empregado. 
Parágrafo Terceiro: No caso de afastamento do trabalhador, em razão de inquérito judicial, 
o saldo de sobrejornada será congelado até o retorno laboral do empregado, será analisado 
quando ocorrem tais fatos, de acordo com a complexidade de cada caso. 
Parágrafo Quarto: O empregado afastado do emprego por Aposentadoria por Invalidez fará jus 
ao recebimento do saldo do crédito da sobrejornada, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data 
em que o Empregador tenha recebido a comunicação da concessão do benefício previdenciário. 
O pagamento ocorrerá considerando o salário em vigor no mês de pagamento. 
Cláusula Quinta – desligamento por rescisão contratual 
Na ocorrência de rescisão contratual o saldo credor da sobrejornada do empregado será pago no 
prazo legalmente estabelecido para quitação das verbas rescisórias. 
Cláusula Sexta – divergências 
As cláusulas aqui estipuladas prevalecerão sobre aquelas constantes do Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente, quando conflitantes. Em caso de omissão no texto ou de divergência sobre o 
regramento disposto neste instrumento, as partes se comprometem a negociar, com a finalidade 
de alcançar uma solução.
Cláusula Sétima – vigência 
O presente Acordo tem vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura. As 
disposições contidas no presente acordo não se aplicam aos servidores que optaram pela 
jornada de 12:00 horas de trabalho x 36:00 horas de descanso. 
Cláusula Oitava – Autorização de Hora Extra 
A assinatura e autorização da compensação de Jornada, não está autorizando a realização de 
horas extras ao servidor. O acordo individual está regulamentando qual é a forma de avaliação 
e ação que deverá ser realizada caso o servidor realize hora extra, que no caso será através de 
compensação. As horas extras mesmo com o acordo assinado, somente poderão ser realizadas 
caso sejam liberadas previamente pela chefia imediata, conforme necessidade da secretaria. 
Ponta Grossa, ..... de ...................................... de 201.... ...............................................................

....................... 
ASSINATURA – nome do empregado municipal. ...........................................................................

............. 
ASSINATURA – Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I – OS nº 008/2017 - Retificação 
TIMBRE DA SECRETARIA/FUNDAÇÃO/AUTARQUIA MUNICIPAL 
MODELO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA/INDIRETA 
ACORDO INDIVIDUAL DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA 
Acordo Individual de Trabalho que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, CNPJ 76.175.884/0001-87, com sede à Av. Visconde de Taunay, 900 - CEP 84051-900, 
Ponta Grossa – Paraná, neste ato representada pelo Secretário Municipal ...............................
...... ................................., nomeado pelo Decreto Municipal ............../............, de outro lado, o 
servidor municipal .............................................., matrícula nº ................, CTPS nº.............. Série, 
lotado nesta secretaria, segundo as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 
Cláusula Primeira: implantação da compensação de jornada em conformidade aos artigos 59 
e 468 da CLT, e o disposto na Lei 13.467/2017, fica instituído a compensação de jornada para 
o empregado mediante este Acordo, com contrato de trabalho em vigor, segundo os critérios e 
regras a seguir descritos. 
Parágrafo Primeiro: A compensação de jornada terá por finalidade compensar as horas 
trabalhadas excedentes à jornada de trabalho regularmente cumprida, praticadas em regime de 
horas extras, observados os critérios constantes neste Acordo Individual de Trabalho. 
I. As horas extras realizadas serão transformadas e nomeadas de saldo positivo de horas, 
somando assim as horas do saldo; 
II. As faltas ocorridas decorrente ao não comparecimento ao trabalho, serão transformas e 
nomeadas de saldo negativo de horas, diminuindo assim as horas do saldo; 
Parágrafo Segundo: Para efeito do presente Acordo, a jornada normal de trabalho do 
empregado, bem como o intervalo para refeição e descanso, são aqueles estipulados no contrato 
individual de trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho e na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Parágrafo Terceiro: Em razão da adoção do presente modelo de compensação de jornada de 
trabalho, mediante o emprego de compensação de jornada, é vedada a adoção cumulativa de 
qualquer outro regime de compensação de jornada, sob pena de invalidação de ambos.
Cláusula Segunda – abrangência O Acordo individual só abrange o empregado que está optando 
por esta forma de compensação. 
Cláusula Terceira – contagem e compensação das horas 
Para fins de contagem das horas de trabalho, todas as horas que excedam o limite da jornada 
regular de trabalho serão registradas nos controles de horários respectivos e lançadas com a 
finalidade de compensação. 
Parágrafo Primeiro: As horas a serem creditadas ou compensadas, deverão ser autorizadas 
justificadas pela chefia imediata. 
Parágrafo Segundo: As horas executadas em sobrejornada para fim de geração de crédito 
a compensar, não podem exceder o número de 02 (duas) horas diárias, salvo nas hipóteses 
previstas no art. 61 da CLT. 
Parágrafo Terceiro: Sobre a compensação das horas: 
I. O saldo de horas será computado diariamente, onde a compensação será de forma automática: 
somando as horas extras e diminuindo as horas faltas ( Saldo positivo – Saldo negativo); 
II. As compensações menores que um dia de trabalho deverão ser controladas pelo próprio 
servidor, onde o mesmo deverá identificar através de seu saldo de horas, se está com horas 
positivas ou negativas ; 
III. Somente para o caso em que o servidor necessitar fruir de seu saldo positivo em que resulte 
em um dia ou mais de trabalho a ser compensado, deverá ser solicitado para a chefia imediata 
autorização para esta compensação com até 48 ( quarenta e oito) horas de antecedência, para 
garantir o atendimento no setor onde o empregador desempenha suas atividades; 
IV. Para os casos do inciso 3º, qualquer falta integral ocorrida sem autorização da chefia 
imediata, esta falta será computada em folha de pagamento como “Horas faltas”; 
V. Caso o saldo de horas esteja zerado, e ocorra faltas ou atrasos, resultando em uma situação 
negativa, será automaticamente convertida como “Horas faltas” em folha de pagamento; 
VI. Caso não haja a solicitação da compensação pelo Empregado ou não seja do interesse da 
Administração que a folga seja na data pedida, caberá ao Empregador definir a data da folga. 
VII. As horas executadas em sobrejornada de segunda a sábado, serão compensadas na 
proporção de 01 (uma) hora excedente para 01 (uma) hora compensada; e as trabalhadas aos 
domingos e feriados, serão compensadas na proporção de 01 (uma) hora excedente para 02 
(duas) horas compensadas. 
VIII. As horas em sobrejornada deste acordo não poderão ultrapassar o teto, considerando a 
jornada ordinária, conforme a seguir: - 40 (quarenta) horas excedentes mensais para empregado 
com jornada de trabalho ordinária de 08 (oito) horas diárias; - 40 (quarenta) horas para 
empregados com jornada de trabalho ordinária de 06 (seis) horas diárias; - 30 (trinta) horas para 
empregados com jornada de trabalho ordinária de 05 (cinco) e 04 (quatro) horas diárias; 
IX. O servidor deverá compensar suas faltas dentro do mês. As faltas não serão acumuladas 
durante o período de 6 meses aguardando compensação, pois assim será evitado um possível 
desconto massivo no final do 6º mês do acordo de jornada, onde poderá ocorrer um débito muito 
grande de falta, até mesmo superior ao salário, portanto caso ocorra um saldo negativo onde 
as faltas integrais ou parciais sejam maiores que as compensações, a avaliação destas e o 
desconto ocorrerá dentro da próxima folha vigente possível de desconto; 
Paragrafo Quarto: As jornadas extraordinárias acima do teto estabelecido anteriormente só 
serão admitidas em caso de catástrofe, onde a necessidade é imperiosa, declarada mediante 
prévio decreto municipal. 
Parágrafo Quinto: É permitida a compensação de horas de crédito agregada a período de férias, 
desde que a fruição das férias estejam dentro do período dos 06 (seis) meses da vigência deste 
acordo. 
Parágrafo Sexto: O empregador realizará controle individualizado da sobrejornada, que conterá 
demonstrativo claro e preciso das horas trabalhadas em excesso ao limite ordinário de sua 
jornada de trabalho e das horas a compensar. 
Parágrafo Sétimo: Ao final de cada mês a empresa disponibilizará a cada empregado extrato 
das horas de crédito do respectivo mês e a indicação precisa do saldo até aquela data (resultado 
das horas creditadas após subtração das horas compensadas). 
Cláusula Quarta – afastamentos, ausências e atrasos 
Parágrafo Primeiro: No caso de afastamento/redução da jornada ordinária de trabalho, a pedido 
do empregado (redução de jornada de trabalho, licença sem vencimentos, licença maternidade), 
antes do início do afastamento ou redução de jornada de trabalho, o empregado irá quitar o 
saldo da sobrejornada existente, e após iniciará a redução de jornada de trabalho ou licença sem 
vencimentos e licença maternidade. 
Parágrafo Segundo: No caso de afastamento do emprego, em razão do gozo de benefício 
previdenciário (licença para tratamento de saúde, licença maternidade) o saldo da sobrejornada 
existente no momento do afastamento será congelado até o retorno laboral do empregado. 
Parágrafo Terceiro: No caso de afastamento do trabalhador, em razão de inquérito judicial, 
o saldo de sobrejornada será congelado até o retorno laboral do empregado, será analisado 
quando ocorrem tais fatos, de acordo com a complexidade de cada caso. 
Parágrafo Quarto: O empregado afastado do emprego por Aposentadoria por Invalidez fará jus 
ao recebimento do saldo do crédito da sobrejornada, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data 
em que o Empregador tenha recebido a comunicação da concessão do benefício previdenciário. 
O pagamento ocorrerá considerando o salário em vigor no mês de pagamento. 
Cláusula Quinta – desligamento por rescisão contratual 
Na ocorrência de rescisão contratual o saldo credor da sobrejornada do empregado será pago no 
prazo legalmente estabelecido para quitação das verbas rescisórias. 
Cláusula Sexta – divergências 
As cláusulas aqui estipuladas prevalecerão sobre aquelas constantes do Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente, quando conflitantes. Em caso de omissão no texto ou de divergência sobre o 
regramento disposto neste instrumento, as partes se comprometem a negociar, com a finalidade 
de alcançar uma solução. 
Cláusula Sétima – Autorização de Hora Extra 
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A assinatura e autorização da compensação de Jornada, não está autorizando a realização de 
horas extras ao servidor. O acordo individual está regulamentando qual é a forma de avaliação 
e ação que deverá ser realizada caso o servidor realize hora extra, que no caso será através de 
compensação. As horas extras mesmo com o acordo assinado, somente poderão ser realizadas 
caso sejam liberadas previamente pela chefia imediata, conforme necessidade da secretaria. 

Ponta Grossa, ..... de ...................................... de 201.... 
...................................................................................... 

ASSINATURA – nome do empregado municipal. 
........................................................................................ 

ASSINATURA – Secretária Municipal

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

SUMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
A R. BRASIL INCORPORADORA LTDA, CNPJ 10889903/0001-29, torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa- Pr, a 
Licença Simplificada de Unificação e Desmembramento, Lote 91/D, 92/B e 93/B, da 
quadra n°20, localizado na Quinta Cinto Verde, Bairro Cará-Cará no Município de 
Ponta Grossa, Estado Paraná 
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA VILA ISABEL LTDA irá requerer a secretaria 
do meio ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada para Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas a ser implantada na Rua Jaguapita, nº 1006, Boa 
Vista, município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTOC DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Molina & Ferreira Ltda irá requerer a secretária do meio ambiente de Ponta Grossa a Licença 
Simplificada (LS) para Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar a ser implantada na 
Avenida Dom Pedro II, Nº 913, Nova Rússia, município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Paes & Matos Ltda irá requerer a secretária do meio ambiente de Ponta Grossa a Licença 
Simplificada (LS) para Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
a ser implantada na Rodovia BR 376, S/Nº, Vendrami, município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
Odete Rodrigues Pereck EIRELI irá requerer a secretária do meio ambiente de Ponta Grossa 
a Licença Simplificada (LS) para comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores a ser implantada na Avenida Souza Naves, Nº 5401, Chapada, município de Ponta 
Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA
SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO

FARMACIA SANTA RITA; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Renovação da Licença de Simplificada de Regularização para uma 
Farmácia, na Rua Dr. Francisco Burzio, n°753 - Sala A, Centro, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA
SIMPLIFICADA DE REGULARIZAÇÃO

FARMACIA SANTA RITA; torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ponta Grossa – PR, a Licença de Simplificada de Regularização para uma Farmácia, na Rua Dr. 
Francisco Burzio, n°753 - Sala A, Centro, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA DE 
REGULARIZAÇÃO

ADM Gás; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta 
Grossa – PR, a Licença de Simplificada de Regularização para um Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo, na Av. Eunice dos Reis, 658 - Orfãs, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Supermix Concreto S/A; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a Renovação da Licença Operação para a Fabricação de Concreto, na Av. 
Ana Scremin, S/N - Distrito Industrial, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 25/2018

Assunto: Aprovação da Alteração do Plano 
de Aplicação dos Recursos do Superávit 
Financeiro do Piso Básico Variável.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta  Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 e 
considerando: 
- o memorando nº 136/2018 do Departamento de Proteção Social  Básica da FASPG que solicita 
alteração no plano de aplicação da reprogramação do saldo financeiro no piso básico variável 
(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) fonte 920;
- a análise e parecer favorável da Comissão de Acompanhamento do SUAS à alteração, com 
ressalvas.
Resolve aprovar a alteração do plano de aplicação do superávit financeiro do piso básico variável, 
conforme solicitado e justificado pelo Departamento de Proteção Social Básica. O CMAS é de 
parecer favorável compreendendo o caráter emergencial da alteração, com vistas a evitar a 
suspensão do repasse de recursos pelo MDS. Deverá ser utilizado o percentual de até 25% do 
total disponível para pagamento de servidores efetivos lotados no Departamento de Proteção 
Social Básica, por, no máximo, 04 meses, não devendo ultrapassar  o valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais). 
Departamento de Proteção Social Básica

BLOCO VALOR 
DISPONIVEL PISO

CLASSE 
DA 

DESPESA
 DESCRIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Proteção 
Social 
Básica 1.674.497,22

PBF 
Piso Básico Fixo

(PAIF)

PBV 
Piso Básico Variável

(SCFV)

Fontes: 
827/865/869/878/920

C/C: 93633-2

Outros 
Serviços de 

Terceiros 
- Pessoa 
Jurídica

Pagamento 
de pessoal 

civil

Contrato nº 253/17 
Hortifrutigranjeiros 121.946,94

340.084,69                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                          

Contrato nº 282/17 
Alimentos 48.501,58

Contrato nº 283/17 
Alimentos 8.292,91

Contrato nº 284/17 
Refrigerante 9.141,02

Contrato nº 285/17 
Alimentos 10.581,81

Contrato nº 407/17 
Carnes 28.103,00

Contrato nº 409/17 
Frios e Carnes 63.897,43

Contrato nº 454/17 
Coffee Break 49.620,00

Contratação de Empresa para 
Manutenção predial 600.000,00

Contratação de Empresa para 
organização e animação de e 
eventos

70.000,00

Contratação de empresa 
especializada para zeladoria dos 
CRAS e CECONs 

133.140,68

Contratação de Empresa para 
execução de oficinas (esportes; 
artesanato; ballet; ginástica rítmica; 
fotografia; vídeo; musicalização; 
violão; informática; desenho; grafite; 
dança; dança de salão; línguas; 
produtos de limpeza Oficinas de 
Psicologia com idosos; Estimulação 
Cognitiva e Oficina de Memória 
para adultos e idosos; Direitos dos 
Idosos; de educação, memória, 
esquecimento e jogos lúdicos para 
a terceira idade; para o SCFV nos 
CRAS e CECONs

151.272,91

Pagamento de Servidores Efetivos 
lotados na Proteção Social Básica 379.998,94

 Sala de Sessões, 28 de junho de 2018
Sandra Regina Wichert Cisco

Vice-Presidente do CMAS
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 26/2018

ASSUNTO: Aprovação da Alteração do 
Plano de Aplicação dos Recursos do 
Superávit Financeiro do Bloco da Proteção 
Especial de Alta Complexidade.

 O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 22/12/2017 e 
considerando: 
- o memorando nº 102/2018 do Departamento de Proteção Social  Especial da FASPG que solicita 
alteração no plano de aplicação da reprogramação do saldo financeiro no bloco da proteção social 
especial/alta complexidade, fonte 826.
Resolve aprovar a alteração do plano de aplicação do superávit financeiro do bloco da proteção 
social especial/alta complexidade, fonte 826, conforme solicitado e justificado pelo Departamento 
de Proteção Social Especial, conforme segue:

BLOCO PISO SERVIÇO PLANO DE AÇÃO 2018

PROTEÇÃO 
SOCIAL 

ESPECIAL 
DE ALTA 

COMPLEXIDD
FONTE: 
826/ 868

CONTA: 93630-8

SALDO

R$ 952.074,83

Piso de Proteção 
Social de Alta 

Complexidade I

Piso de Proteção 
Social de Alta 

Complexidade II

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para crianças 
e adolescentes; 
2 Serviço de Acolhimento 
Institucional para Adultos 
e Famílias;

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para pessoas 
em situação de rua;

2. Serviço de Acolhimento 
institucional para jovens 
e adultos com deficiência 
(Residência Inclusiva)

Transferência de recursos para  entidades de 
acolhimento para População em Situação de Rua 
– (R$130.000,00 MMV);
Transferência de recursos para  Residência 
Inclusiva (R$ 60.000,00 APENENSL);
Transferência de Recursos para a entidade que 
atende os remanescentes do Abrigo Maria Dolores 
(R$50.000,00 Francisclara);
Material de Consumo para os serviços da Alta 
Complexidade  (R$ 40.000,00);
Material de consumo cama/ mesa/ banho e 
vestuário para abrigos
(R$102.074,83 Corina Portugal e Central de 
Acolhimento);
S.T.P.J para manutenção predial  e área externa 
dos Abrigos  (R$ 290.000,00);
Aquisição de Persianas e Sistema de Alarme e 
Monitoramento para a Corina Portugal e Central de 
Acolhimento (R$ 70.000,00);
 S.T.P.J.(materiais gráficos, cursos, eventos e 
coffee break) para as ações da Alta Complexidade  
(R$ 80.000,00);
Palestrantes para cursos/ capacitações e 
Assessoria Técnica para Serviços de Alta 
Complexidade (R$ 60.000,00 );
Serviço de Vigilância e Segurança – 24h para 
Corina Portugal. 
(R$ 60.000,00);

Sala de Sessões, 28 de junho de 2018
Sandra Regina Wichert Cisco

Vice - Presidente do CMAS

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

E S P O R T E S
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______________________________________________________________________________
TERMO DE COMPROMISSO N°. 012/20183

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
MATEUS NUNES
OBJETO: realização, por parte do ESTAGIÁRIO, de estágio conforme previsão no projeto 
pedagógico do curso de Educação Física, frequentado pelo ESTAGIÁRIO na INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO do estagiário, para realização do Projeto Esportes de Base – AMBEV.
VALOR: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais.
PRAZO: início em 02/07/2018 e validade até 30/09/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO N°. 013/20183
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
JÉSSICA THAIS DE ANDRADE RODRIGUES
OBJETO: realização, por parte do ESTAGIÁRIO, de estágio, conforme previsão no projeto 
pedagógico do curso de Educação Física, frequentado pelo ESTAGIÁRIO na INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO do estagiário, para realização do Projeto Esportes de Base – AMBEV.
VALOR: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais.
PRAZO: início em 02/07/2018 e validade até 30/09/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________  

TERMO DE COMPROMISSO N°. 014/20183
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
ANA PAULA CASSIANO RIBEIRO
OBJETO: realização, por parte do ESTAGIÁRIO, de estágio conforme previsão no projeto 
pedagógico do curso de Educação Física, frequentado pelo ESTAGIÁRIO na INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO do estagiário, para realização do Projeto Esportes de Base – AMBEV.
VALOR: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais.
PRAZO: início em 02/07/2018 e validade até 30/09/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO N°. 015/20183
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EMERSON DE ANDRADE
OBJETO: realização, por parte do ESTAGIÁRIO, de estágio na conforme previsão no projeto 
pedagógico do curso de Educação Física, frequentado pelo ESTAGIÁRIO na INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO do estagiário, para realização do Projeto Esportes de Base – AMBEV.
VALOR: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais.
PRAZO: início em 02/07/2018 e validade até 30/09/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO N°. 016/20183
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
KEVIN GABRIEL TEIXEIRA 
OBJETO: realização, por parte do ESTAGIÁRIO, de estágio na PARTE CONCEDENTE, conforme 
previsão no projeto pedagógico do curso de Educação Física, frequentado pelo ESTAGIÁRIO 
na INSTITUIÇÃO DE ENSINO do estagiário, para realização do Projeto Esportes de Base – 
AMBEV.
VALOR: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) mensais.
PRAZO: início em 02/07/2018 e validade até 30/09/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 18/2018

CONTRATANTE: Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviço referente ao fornecimento 
de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração 
Pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela 
inexigibilidade de licitação nº 41/2018, publicado em Diário Oficial de 28/06/2018, com amparo no 
artigo 26, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do 
protocolado municipal nº 1150100/2018.
VALOR: R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentos e oitenta reais), constante da proposta vencedora 
da licitação, aceito pela CONTRATADA.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.

Ponta Grossa, 03 de Julho de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018
OBJETO: Contratação de 20 (vinte) apólices de seguro de vida para os estagiários da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte.
JUSTIFICATIVA: Conforme Decreto n° 7926/2013 fica a critério do Município a contratação do 
seguro, sendo o estágio não obrigatório. 
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (CNPJ 005.073.426/0001-99).
CONTRATADA (CORRETORA): CGA Administradora e Corretora de Seguros LTDA (CNPJ 
03.601.616/0001-06).
CONTRATADA (SEGURADORA):LIBERTY SEGUROS S/A (CNPJ 61.550.141/0001-72).
VALOR UNITÁRIO: R$ 41,83 (Quarenta e um reais e oitenta e três centavos).
VALOR TOTAL: R$ 836,60 (Oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: A entrega das apólices deverá ocorrer após os pagamentos dos boletos.
FORMA DE PAGAMENTO: Boleto eletrônico individual.
FISCAL: Alessandra Silveira Samways.
FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1490035/2018. PARECER: nº 061/2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.001.04.122.0010.2216 Manutenção das atividades do departamento administrativo da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
3.3.90.39 O.S.T – PJ Red. 13 Sub. 6999  Fonte. 1001                                                                                 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da AMTT
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 04/2018
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais:
Considerando, o disposto no artigo 28 da Lei Orgânica do Município; 
Considerando, ainda, o disposto no artigo 42 do Regimento Interno;
Considerando, finalmente a realização de jogo da Seleção Brasileira de Futebol;

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

Executiva, o expediente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, no próximo dia 06 de 
julho do corrente ano, será das 08:00 às 14:00h.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Comunique-se e cientifique-se.

Gabinete da Presidência, em 03 de julho de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 35/2018

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE
 Exonerar, a partir do dia 02 de julho de 2018, LORENA LOPES DOS SANTOS, CPF nº 
088.201.149/92, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.
Ponta Grossa, 03 de julho de 2018.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

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

Vereador FLORENAL                         Vereadora PROFESSORA ROSE
                       Segundo Secretário                         Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 36/2018

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

RESOLVE
Nomear, a partir do dia 02 de julho de 2018, LORENA LOPES DOS SANTOS, CPF nº 
088.201.149/92, para exercer o emprego público em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, 
atribuindo-lhe o nível CC 06, para desempenhar suas funções junto ao Gabinete Parlamentar do 
Vereador Mingo Menezes.

Ponta Grossa, 03 de julho de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

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

                                     Vice-Presidente                                        Primeiro Secretário
Vereador FLORENAL                         Vereadora PROFESSORA ROSE

                       Segundo Secretário                         Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 219/2018

DATA CONCESSÃO 04.07.2018
NOME CARLITO DE SOUZA

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961

DESTINO CURITIBA/PR
MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR FLORENAL COM DESTINO 

A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DATA/HORÁRIO INÍCIO 05.07.2018 - 08:00 H

DATA /HORARIO TÉRMINO 05.07.2018 - 18:00 H
QUANTIDADE 1,00

VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
ONIX
BBF 3631

ORDEM 223/2018
DATA CONCESSÃO 04.07.2018

NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ COM O DEPUTADO REUNIÃO COM O 
DEPUTADO MARCIO PAULIKI

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.07.2018– 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.07.2018– 20:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 220/2018
DATA CONCESSÃO 04.07.2018

NOME CELSO CIESLAK 
FUNÇÃO VEREADOR

CPF/MATRICULA 709.084.869-87/103127
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E DEPARTAMAENTO DA POLICIA CIVIL

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.07.2018 – 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 06.07.2018 – 19:00 HS

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 221/2018
DATA CONCESSÃO 04.07.2018

NOME JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
FUNÇÃO VEREADOR

CPF/MATRICULA 4.782.427-3/100161

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 03.07.2018 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 03.07.2018 – 20:00 HS

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 222/2018
DATA CONCESSÃO 04.07.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO 
VEREADOR DR ZECA, COM DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 05.07.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 05.07.2018 - 15:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7916

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


