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L E I S

L   E   I    Nº    13.191, de 06/07/2018
Denomina de Sargento PASTOR LUIZ 
CARLOS POSNIAK a Rua “H”, do 
Loteamento Residencial Recanto Brasil, 
Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de junho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 093/2018, de 
autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1° -  Fica denominada de PASTOR LUIZ CARLOS POSNIAK a Rua “H” do Loteamento 

Residencial Recanto Brasil, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________    
L   E   I    Nº    13.194, de 06/07/2018

Denomina de DOMINGAS MACIEL 
CONSTANTE a Rua nº 19, do Loteamento 
Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-
Cará, nesta cidade

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 13 de junho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 097/2018, de 
autoria do Vereador Felipe Passos, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1° - Fica denominada de DOMINGAS MACIEL CONSTANTE a Rua nº 19 do Loteamento 

Residencial Monte Hermon, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.205, de 09/07/2018

Revoga o Art. 4º da Lei n.° 13.172, de 
22/06/2018.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Extraordinária no dia 27 de junho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 178/2018, de 
autoria da Mesa Executiva, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica revogado o Art. 4º da Lei nº 13.172, de 22/06/2018. 
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.206, de 09/07/2018
Cria o Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, regulamenta 
a Política de Atendimento à Pessoa com 
Deficiência, institui a Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Ordinária no dia 02 de julho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria da 
Poder executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
CAPÍTULO I

Disposições Preliminares
Art. 1°.  Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ponta 

Grossa, órgão deliberativo e fiscalizador das ações voltadas à promoção, defesa e 
garantia dos direitos da pessoa com deficiência, com o objetivo de assegurar-lhes o pleno 
exercício dos direitos individuais e sociais, vinculado à Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas Sociais.

Art. 2°.  Caberá aos órgãos do Poder Público a as Entidades socioassistenciais assegurar à 
pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos quanto à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência 
social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e 
à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 
bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 3°. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu respectivo Fundo 
terão caráter permanente e serão vinculados à estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas e Sociais.

Parágrafo Único � A Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais fornecerá ao Conselho os 
meios e instrumentos para a consecução de suas finalidades.

CAPÍTULO II
Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Art. 4º. A participação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência consiste em 
serviço de utilidade pública, de natureza relevante, e seus integrantes serão considerados 
agentes públicos para todas as finalidades previstas em lei, e não serão remunerados.

Art. 5°.  Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência, além daquelas citadas na 
Lei Federal n° 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade 
para o desempenho de atividades e se enquadra nas seguintes categorias:

          I.  deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções;

         II.  deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

        III.  deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

        IV.  deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como:

         a) comunicação;
         b) cuidado pessoal;
         c) habilidades sociais;
         d) utilização dos recursos da comunidade;
         e) saúde e segurança;
         f) habilidades acadêmicas;
         g) lazer; e
         h) trabalho;
         V.  deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências.
Art. 6°.  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será um órgão de caráter 

deliberativo e fiscalizador relativo à sua área de atuação, com os seguintes objetivos:
          I. elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para inclusão da pessoa 

com deficiência e propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao 
seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de 
caráter legislativo;

         II. zelar pela efetiva implantação da política municipal para inclusão da pessoa com 
deficiência;

        III. acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de 
acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura,         
turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à pessoa com deficiência;

        IV. acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município, sugerindo 
as modificações necessárias à consecução da política municipal para inclusão da pessoa 
com deficiência;

        V. zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência;

        VI. propor a elaboração de estudos e pesquisas que visem à melhoria da qualidade de vida 
da pessoa com deficiência;

        VII. propor e incentivar a realização de campanhas que visem à prevenção de deficiências e à 
promoção dos direitos da pessoa com deficiência;
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       VIII. acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da 
política municipal para inclusão da pessoa com deficiência;

        IX. manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração e condução de 
trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular 
ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, 
recomendação ao representante legal da entidade;

        X. avaliar anualmente o desenvolvimento da política Municipal de atendimento especializado 
à pessoa com deficiência de acordo com a legislação em vigor, visando à sua plena 
adequação;

        XI. exercer o poder fiscalizatório das atividades nas áreas voltadas às pessoas com 
deficiência no Município de Ponta Grossa financiadas com recursos públicos, inclusive 
à utilização, por particulares, de recursos repassados a título de transferência voluntária 
para execução de projetos e programas na área voltada às pessoas com deficiência.

        XII. promover a política de atendimento das pessoas com deficiência, conforme estabelecido 
nos artigos 203, 204 e 227 da Constituição Federal, artigos 172 e 174 da Lei Orgânica 
Municipal e outras leis que vierem a ser promulgadas;

       XIII. aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos em seu regimento interno, o 
cadastramento de entidades que prestam atendimento ao deficiente;

       XIV. receber e julgar a procedência de denúncias, reclamações e representações de 
qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados aos deficientes, dando-lhes o 
encaminhamento devido;

       XV.  elaborar o orçamento municipal, no que diz respeito à consecução dos objetivos da 
Política Municipal da Pessoa com Deficiência, acompanhando a sua aprovação;

     XVI.  deliberar sobre a destinação de recursos públicos e aprovação de projetos de adaptação 
de espaços e transportes públicos.

Art. 7º.  A Política de Atendimento à Pessoa com deficiência no âmbito do Município de Ponta 
Grossa far-se-á por meio de programas destinados a: 

          I. promover e acompanhar a execução de diretrizes básicas da política municipal voltada 
para a pessoa com deficiência, junto às Secretarias Municipais e Fundações de acordo 
com a legislação específica e as conclusões extraídas das Conferências Municipais.

         II. avaliar, propor, destinar, acompanhar e fiscalizar, o repasse e a aplicação dos recursos 
públicos nas ações voltadas para a pessoa com deficiência.

CAPÍTULO III
Da Composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Art. 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composto por 18 
membros, titulares e suplentes, respectivamente, representantes dos seguintes órgãos ou 
entidades:

           I. 09 (nove) representantes do Poder Público Municipal:
         a)  01 (um) representante da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa;
         b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
         c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
         d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
         e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
         f) 01 (um) representante da Fundação Municipal de Esportes;
         g) 01 (um) representante da Fundação Municipal de Turismo;
         h) 01 (um) representante da Fundação Municipal de Cultura;
         i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais.
         II. 09 (nove) representantes da Sociedade Civil:
         a) 01 (um) representante de Entidades que atuam na área de deficiência auditiva;
         b) 01 (um) representante de Entidades que atuam na área de deficiência física;
         c) 01 (um) representante de Entidades que atuam na área de deficiência mental;
         d) 01 (um) representante de Entidades que atuam na área de deficiência visual;
         e) 01 (um) representante do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
         f) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil � Subseção Ponta Grossa;
         g) 01 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura;
         h) 01 (um) representante dos profissionais que atuam na áream com registro no respectivo  

Cobselho de Classe;
         i) 01 (um) representante dos usuários eleitos em plenária aberta a população em geral.
     § 1º. Cada representante terá um suplente com plenos poderes para substituí-lo provisoriamente 

em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no caso de vacância da titularidade.
     § 2°.  A eleição das entidades representantes de cada segmento da sociedade civil, titulares 

e suplentes, dar-se-á em Fórum próprio e/ou no espaço da Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

     § 3°.  O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será eleito 
entre os conselheiros titulares na primeira reunião da gestão, sendo em uma gestão o 
presidente governamental e o vice não governamental, em alternância por mandato.

     § 4°.  A Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
em razão de suas atribuições, deverá ser ocupada por funcionário efetivo com formação 
técnica na área afeta as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Art. 9°.  O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 10.  Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão 
nomeados pelo Poder Executivo que, respeitando a eleição de que trata o artigo 8°, § 2°, 
homologará a eleição e os nomeará por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 11. As funções de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço de relevância pública 
prestado ao Município.

Art. 12. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência poderão 
ser substituídos mediante solicitação da instituição ou autoridade pública a qual estejam 
vinculados, apresentada ao referido Conselho que fará comunicação do ato ao Prefeito 
Municipal para homologação via Decreto.

Art. 13.  Perderá o mandato o conselheiro que:
          I.  desvincular-se do órgão de origem da sua representação;
        II.  faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas sem justificativa, que deverá ser 

apresentada na forma prevista no regimento interno do Conselho:
        III.  apresentar renúncia ao Conselho, que será lida na sessão seguinte a de sua recepção 

pela mesa diretiva;
        IV.  apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
         V.  for condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime ou 

contravenção penal.
Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho 

após procedimento iniciado por Comissão Ética, mediante provocação de integrante do 
Conselho, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada a ampla defesa.

Art. 14.  Perderá o mandato a instituição que:
          I.  extinguir sua base territorial de atuação no Estado/Município e União;
         II.  tiver constatada em seu funcionamento irregularidade de acentuada gravidade que torne 

incompatível sua representação no Conselho, conforme ditames elencados no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência;

        III.  sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave.
Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho 

em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do Ministério 
Público ou de qualquer cidadão, assegurada a ampla defesa. 

Art. 15.  O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizará, sob sua 
coordenação, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
acordo com deliberação do Conselho Nacional, a cada dois anos, para avaliar e propor 
programas, projetos e serviços da área a serem efetivados ou implementados no 
Município, garantindo sua ampla divulgação.

     § 1°.  A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composta por 
delegados representantes dos órgãos, entidades e instituições de que trata o artigo 8°.

     § 2°.  A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será convocada pelo 
respectivo Conselho e efetivada por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 16.  Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
          I.  avaliar a situação da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência;
         II.  fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência no 

biênio subseqüente ao de sua realização
        III.  aprovar seu Regimento Interno; 
        IV.  aprovar e dar publicidade a suas deliberações, que serão registradas em documento final 

a ser apresentado ao Poder Executivo municipal. 

CAPÍTULO IV
Do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Art. 17.  Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD, 
vinculado a Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, instrumento de captação e 
aplicação de recursos destinados à execução das políticas, programas e projetos na área 
de atendimento da pessoa com deficiência.

Art. 18.  O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será constituído de:
          I.  transferências do Fundo Federal e Estadual da Pessoa com Deficiência; 
         II.  dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais legalmente previstos em cada  

exercício; 
        III.  doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades públicas ou 

privadas, nacionais e internacionais; 
        IV.  legados; 
         V. receitas de aplicações financeiras; 
        VI.  receitas oriundas de acordos e convênios; 
        VII.  outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 19.  Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, 

em conta especial, sob a denominação Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência.

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
          I.  da disponibilidade, em função do cumprimento da programação; 
         II.  da previa e expressa autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência.
Art. 20.  O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será gerido pela Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas Sociais, sob a orientação controle e fiscalização do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Parágrafo Único - A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
fica sob-responsabilidade do contador do órgão gestor, designado pelo Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 21.  O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, elaborado 
sob proposta do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, integrará o 
Orçamento Geral do Município. 

Art. 22. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão aplicados 
em:

          I.  financiamento total ou parcial de projetos e serviços de áreas afins desenvolvidos pelas 
entidades e organizações que visem o atendimento e cumprimento dos direitos da pessoa 
com deficiência; 

         II.  aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento dos programas; 

        III.  construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de 
serviços nas áreas afins; 

        IV. desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações voltadas para a pessoa com deficiência; 

         V.  desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos 
na área da pessoa com deficiência.

Art. 23. O repasse de recursos para as entidades que desenvolvam serviços e programas 
voltados na área da pessoa com deficiência devidamente cadastradas na forma da Lei 
será efetivado por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para entidades públicas e privadas voltadas ao 
atendimento a pessoa com deficiência processar-se-ão mediante convênios, contratos, 
acordos ou ajustes, obedecidos à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade 
com os programas, projetos e ações aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

CAPITULO V
Das Disposições Finais

Art. 24. O regulamento desta lei será objeto de Decreto do Prefeito Municipal, publicado no prazo 
de 60 (sessenta) dias a contar da nomeação do Conselho, e abrangerá: 

          I. o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sob 
proposta aprovada pelo respectivo Conselho; 

        II.  a administração do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que 
atenderá às prescrições contábeis e orçamentárias vigentes, inclusive as do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e da Controladoria Geral do Município. 

Art. 25.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 10.925, de 
29/03/2012.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2018.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L   E   I    Nº    13.209, de 13/07/2018
Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Professor WILSON DE 
MATOS SILVA. 

 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 096/2018, de 
autoria do Vereador Vinicius Camargo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor WILSON DE 

MATOS SILVA.
Art. 2° - A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
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Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L   E   I    Nº    13.211, de 13/07/2018
Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor MIGUEL JOSÉ DA 
SILVA. 

 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 116/2018, de 
autoria do Vereador Dr. Magno Zanellato, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MIGUEL JOSÉ 

DA SILVA.
Art. 2° - A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de julho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.212, de 13/07/2018

Institui o Programa de Regularização 
Fundiária Minha Casa Legal e dá outras 
providências. 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na 
Sessão Ordinária no dia 04 de julho de 2018, a partir do Projeto de Lei nº 139/2018, de autoria da 
Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

Da Regularização Fundiária Urbana
Art. 1º - Ficam instituídas no âmbito do Município de Ponta Grossa normas gerais e procedimentos 

aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 
informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.  

     § 1º - O Município deverá formular e desenvolver em seu espaço urbano as políticas de 
acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação 
territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de 
forma funcional.  

     § 2º - A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os 
núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de 
dezembro de 2016. 

Art. 2º - Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pelo Município:
         I -  identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e 

assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as 
condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; 

        II -  criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir 
sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

       III -  ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a 
permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; 

       IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; 
       V -  estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à 

cooperação entre Estado e sociedade; 
       VI -  garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; 
      VII -  garantir a efetivação da função social da propriedade; 
     VIII -  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes;  
       IX -  concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; 
       X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 
       XI -  conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 
      XII -  franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização 

fundiária.  
Art. 3º - Para fins desta Lei, consideram-se:
         I -  núcleo urbano: assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por 

unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 
nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda 
que situado em área qualificada ou inscrita como rural; 

        II -  núcleo urbano informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, 
por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente 
à época de sua implantação ou regularização; 

       III -  núcleo urbano informal consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da 
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença 
de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município; 

       IV -  demarcação urbanística: procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e 
privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos 
titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com 
averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária;

       V -  Certidão de Regularização Fundiária (CRF): documento expedido pelo Município ao final 
do procedimento da Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do 
termo de compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da 
legitimação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, 
da devida qualificação destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos; 

       VI -  legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica 
reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real 
de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da 
ocupação e da natureza da posse; 

      VII -  legitimação fundiária: mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito 
real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb; 

     VIII -  ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas 
ou privadas em núcleos urbanos informais.  

     § 1º - Para fins da Reurb, o Município poderá dispensar as exigências relativas ao percentual e 
às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos lotes regularizados, 
assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios. 

    § 2º -  Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área 
de preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável, 
definidas pelo Município, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da 
Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese na qual se torna obrigatória a 
elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias 
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de 
compensações ambientais, quando for o caso. 

    § 3º -  No caso de a Reurb abranger área de unidade de conservação de uso sustentável que, 

nos termos da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, admita regularização, será 
exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, desde que estudo técnico 
comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das 
condições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior.

    § 4º -  Na Reurb cuja ocupação tenha ocorrido às margens de reservatórios artificiais de 
água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público, a faixa da área de 
preservação permanente consistirá na distância entre o nível máximo operativo normal e 
a cota máxima maximorum.

    § 5º -  Esta Lei não se aplicará aos núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis 
à segurança nacional ou de interesse da defesa, assim reconhecidas em decreto do Poder 
Executivo federal.

    § 6º -  Aplicam-se as disposições desta Lei aos imóveis localizados em área rural, desde que a 
unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei 
nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972. 

Art. 4º - A aprovação do Município da Reurb de que trata o art. 10 corresponde à aprovação 
urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como à aprovação ambiental, se o 
Município tiver órgão ambiental capacitado.

    § 1º -  Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que possua em seus quadros 
ou à sua disposição profissionais com atribuição técnica para a análise e a aprovação 
dos estudos referidos no art. 11, independentemente da existência de convênio com os 
Estados ou a União.

    § 2º - Os estudos referidos no art. 11 deverão ser elaborados por profissional legalmente 
habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter, conforme o 
caso, os elementos constantes dos arts. 64 ou 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

    § 3º -  Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se somente às parcelas dos núcleos 
urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente e nas unidades de 
conservação de uso sustentável e poderão ser feitos em fases ou etapas, sendo que a 
parte do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos poderá ter seu projeto 
aprovado e levado a registro separadamente. 

Art. 5º - A Reurb compreende duas modalidades: 
         I -  Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos 

urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim 
declarados em ato do Poder Executivo municipal; e 

        II -  Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o 
inciso I deste artigo.  

     § 1º - Serão isentos de custas e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais 
relacionados à Reurb-S:

         I -  o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos seus beneficiários; 
        II -  o registro da legitimação fundiária; 
       III -  o registro do título de legitimação de posse e a sua conversão em título de propriedade; 
       IV -  o registro da CRF e do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para 

cada unidade imobiliária urbana regularizada; 
       V -  a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até 

setenta metros quadrados; 
       VI -  a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S; 
      VII -  o primeiro registro do direito real de laje no âmbito da Reurb-S; e 
     VIII -  o fornecimento de certidões de registro para os atos previstos neste artigo.   
    § 2º -  Os atos de que trata este artigo independem da comprovação do pagamento de tributos 

ou penalidades tributárias, sendo vedado ao oficial de registro de imóveis exigir sua 
comprovação. 

     § 3º - O disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se também à Reurb-S que tenha por objeto 
conjuntos habitacionais ou condomínios de interesse social construídos pelo poder 
público, diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já se encontrem 
implantados em 22 de dezembro de 2016.  

    § 4º -  Na Reurb, o Município de Ponta Grossa poderá admitir o uso misto de atividades como 
forma de promover a integração social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano 
informal regularizado. 

     § 5º - A classificação do interesse visa exclusivamente à identificação dos responsáveis pela 
implantação ou adequação das obras de infraestrutura essencial e ao reconhecimento do 
direito à gratuidade das custas e emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a 
quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias regularizadas.

    § 6º -  Os cartórios no âmbito do Município de Ponta Grossa que não cumprirem o disposto neste 
artigo, que retardarem ou não efetuarem o registro de acordo com as normas previstas 
nesta Lei, por ato não justificado, ficarão sujeitos às sanções previstas no art. 44 da Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, observado o disposto nos §§ 3º-A e 3º-B do art. 30 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

    § 7º -  A partir da disponibilidade de equipamentos e infraestrutura para prestação de serviço 
público de abastecimento de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica, ou 
outros serviços públicos, é obrigatório aos beneficiários da Reurb realizar a conexão da 
edificação à rede de água, de coleta de esgoto ou de distribuição de energia elétrica e 
adotar as demais providências necessárias à utilização do serviço.

Seção II
Dos Legitimados para Requerer a Reurb

Art. 6º - Poderão requerer a Reurb:
         I -  o Município, diretamente ou por meio da Companhia de Habitação de Ponta Grossa - 

PROLAR; 
        II -  os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de 

cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, 
organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que 
tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização 
fundiária urbana; 

       III -  os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores; 
       IV -  a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e 
       V -  o Ministério Público.  
    § 1º -  Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, 

inclusive requerer os atos de registro. 
    § 2º -  Nos casos de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, 

empreendidos por particular, a conclusão da Reurb confere direito de regresso àqueles 
que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação dos 
núcleos urbanos informais.  

    § 3º -  O requerimento de instauração da Reurb por proprietários de terreno, loteadores e 
incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou os 
seus sucessores, não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal.

  
CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS DA REURB
Seção I

Disposições Gerais
Art. 7º - Os instrumentos a serem empregados, no âmbito da Reurb do Município de Ponta 

Grossa, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, são os seguintes institutos 
jurídicos:

         I -  a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei; 
        II -  a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 
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       III -  a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil); 

       IV -  o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;  
       V -  a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos 

termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
       VI -  a concessão de direito real de uso; 
      VII -  a compra e venda;
     VIII -  a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei no 4.132, 

de 10 de setembro de 1962;  
       IX -  a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
Art. 8º - Na Reurb-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de 

direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade 
imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida em ato do Poder Executivo 
titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do ocupante e a 
valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias.

Parágrafo único - As áreas de propriedade do poder público registradas no Registro de Imóveis, 
que sejam objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade, poderão ser objeto 
da Reurb, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial, na forma desta Lei, 
homologado pelo juiz.  

Art. 9º - Na Reurb-S promovida sobre bem público, o registro do projeto de regularização fundiária 
e a constituição de direito real em nome dos beneficiários deverá ser feito em ato único. 

Parágrafo único - Nos casos previstos no caput deste artigo, serão encaminhados ao cartório 
o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão 
beneficiados pela Reurb e respectivas qualificações, com indicação das respectivas 
unidades, ficando dispensadas a apresentação de título cartorial individualizado e as 
cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário. 

Art. 10 - O Município poderá instituir como instrumento de planejamento urbano Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS), no âmbito da política municipal de ordenamento de seu 
território. 

     § 1º - Para efeitos desta Lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano 
diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de 
baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

     § 2º - A Reurb não está condicionada à existência de ZEIS.
 

Seção II
Da Demarcação Urbanística

Art. 11 - O poder público poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística, com base 
no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo 
urbano informal a ser regularizado. 

     § 1º - O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com os seguintes documentos:
         I -  planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas 

medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas georreferenciadas dos 
vértices definidores de seus limites, números das matrículas ou transcrições atingidas, 
indicação dos proprietários identificados e ocorrência de situações de domínio privado 
com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros 
anteriores;  

        II -  planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do 
registro de imóveis.

     § 2º - O auto de demarcação urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou 
mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações:  

         I -  domínio privado com proprietários não identificados, em razão de descrições imprecisas 
dos registros anteriores; 

        II -  domínio privado objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda que de 
proprietários distintos; ou 

       III -  domínio público. 
    § 3º -  Os procedimentos da demarcação urbanística não constituem condição para o 

processamento e a efetivação da Reurb.   
Art. 12 - O poder público através das Divisões de Regularização de Imóveis Públicos Urbanizados, 

de Inspeção Social e Mapeamento do Departamento de Patrimônio da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos ou da Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
- PROLAR notificará os titulares de domínio e os confrontantes da área demarcada, 
pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar 
da matrícula ou da transcrição, para que estes, querendo, apresentem impugnação à 
demarcação urbanística, no prazo comum de trinta dias. 

     § 1º - Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificados, ou não encontrados ou 
que recusarem o recebimento da notificação por via postal, serão notificados por edital, 
para que, querendo, apresentem impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum 
de trinta dias.

     § 2º - O edital de que trata o § 1º deste artigo conterá resumo do auto de demarcação 
urbanística, com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e seu 
desenho simplificado. 

     § 3º - A ausência de manifestação dos indicados neste artigo será interpretada como 
concordância tácita com a demarcação urbanística.

     § 4º - Se houver impugnação apenas em relação à parcela da área objeto do auto de 
demarcação urbanística, é facultado ao poder público prosseguir com o procedimento em 
relação à parcela não impugnada.

    § 5º -   A notificação conterá a advertência de que a ausência de impugnação implicará a perda 
de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb.

Art. 13 - Na hipótese de apresentação de impugnação, poderá ser adotado procedimento 
extrajudicial de composição de conflitos.  

    § 1º -  Caso exista demanda judicial de que o impugnante seja parte e que verse sobre direitos 
reais ou possessórios relativos ao imóvel abrangido pela demarcação urbanística, deverá 
informá-la ao poder público, que comunicará ao juízo a existência do procedimento de que 
trata o caput deste artigo.

     § 2º - Para subsidiar o procedimento de que trata o caput deste artigo, será feito um levantamento 
de eventuais passivos tributários, ambientais e administrativos associados aos imóveis 
objeto de impugnação, assim como das posses existentes, com vistas à identificação de 
casos de prescrição aquisitiva da propriedade.

     § 3º - A mediação observará o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, facultando-
se ao poder público promover a alteração do auto de demarcação urbanística ou adotar 
qualquer outra medida que possa afastar a oposição do proprietário ou dos confrontantes 
à regularização da área ocupada.

    § 4º -  Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação, fica facultado o emprego da 
arbitragem.

Art. 14 - Decorrido o prazo sem impugnação ou caso superada a oposição ao procedimento, o 
auto de demarcação urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e averbado nas 
matrículas por ele alcançadas. 

§ 1º -  A averbação informará:
         I -  a área total e o perímetro correspondente ao núcleo urbano informal a ser regularizado;  
        II -  as matrículas alcançadas pelo auto de demarcação urbanística e, quando possível, a área 

abrangida em cada uma delas; e 
       III -  a existência de áreas cuja origem não tenha sido identificada em razão de imprecisões 

dos registros anteriores.
    § 2º - Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não 

matriculados, previamente à averbação, será aberta matrícula, que deverá refletir 

a situação registrada do imóvel, dispensadas a retificação do memorial descritivo e a 
apuração de área remanescente. 

    § 3º -  Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para abertura da matrícula 
de que trata o § 2º deste artigo, o oficial requererá, de ofício, certidões atualizadas daquele 
registro. 

    § 4º -  Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma 
circunscrição imobiliária, o oficial do registro de imóveis responsável pelo procedimento 
comunicará as demais circunscrições imobiliárias envolvidas para averbação da 
demarcação urbanística nas respectivas matrículas alcançadas.  

     § 5º - A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto de 
demarcação urbanística supere a área disponível nos registros anteriores.  

     § 6º -  Não se exigirá, para a averbação da demarcação urbanística, a retificação da área 
não abrangida pelo auto de demarcação urbanística, ficando a apuração de remanescente 
sob a responsabilidade do proprietário do imóvel atingido. 

Seção III
Da Legitimação Fundiária

Art. 15 -  A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de 
propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, 
àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade 
imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado 
existente em 22 de dezembro de 2016. 

    § 1º -  Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que 
atendidas as seguintes condições:

         I -  o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural; 
        II -  o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de 

imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto; e 
       III -  em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder 

público o interesse público de sua ocupação.  
     § 2º - Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da Reurb, o ocupante 

adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer 
ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula 
de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. 

    § 3º -  Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames existentes 
no registro da área maior originária para as matrículas das unidades imobiliárias que não 
houverem sido adquiridas por legitimação fundiária.  

    § 4º -  Na Reurb-S de imóveis públicos, o Município, e as suas entidades vinculadas, quando 
titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos 
ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária. 

    § 5º -  Nos casos previstos neste artigo, o poder público encaminhará a CRF para registro 
imediato da aquisição de propriedade, dispensados a apresentação de título 
individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação do beneficiário, 
o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua devida 
qualificação e a identificação das áreas que ocupam. 

     § 6º - Poderá o poder público atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes 
que não tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento complementar, 
sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial.  

Art. 16 - Nos casos de regularização fundiária urbana previstos na Lei nº 11.952, de 25 de junho de 
2009, o Município poderá utilizar a legitimação fundiária e demais instrumentos previstos 
nesta Lei para conferir propriedade aos ocupantes.  

Seção IV
Da Legitimação de Posse

Art. 17 - A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, 
constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida 
a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da 
ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade, na 
forma desta Lei. 

    § 1º -  A legitimação de posse poderá ser transferida por causa mortis ou por ato inter vivos. 
    § 2º -  A legitimação de posse não se aplica aos imóveis urbanos situados em área de titularidade 

do poder público.  
Art. 18 - Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no 

tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o 
prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de 
propriedade, desde que atendidos os termos e as condições do art. 183 da Constituição 
Federal, independentemente de prévia provocação ou prática de ato registral.

    § 1º -  Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o título de legitimação 
de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos os 
requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, a requerimento do 
interessado, perante o registro de imóveis competente.  

    § 2º -  A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma originária de 
aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com destinação urbana 
regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames 
ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando 
disserem respeito ao próprio beneficiário.  

Art. 19 - O título de legitimação de posse poderá ser cancelado pelo poder público emitente quando 
constatado que as condições estipuladas nesta Lei deixaram de ser satisfeitas, sem que 
seja devida qualquer indenização àquele que irregularmente se beneficiou do instrumento.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 20 -  A Reurb obedecerá às seguintes fases:
         I -  requerimento dos legitimados; 
        II -  processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para 

manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes; 
       III -  elaboração do projeto de regularização fundiária; 
       IV -  saneamento do processo administrativo;   
        V -  decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao qual se dará publicidade; 
       VI -  expedição da CRF pelo Município; e 
      VII -  registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado perante o oficial do 

cartório de registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação 
urbana regularizada. 

Art. 21 - A fim de fomentar a efetiva implantação das medidas da Reurb, o Município de Ponta 
Grossa e a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR poderão celebrar 
convênios ou outros instrumentos congêneres com o Ministério das Cidades, com vistas a 
cooperar para a fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 22 - Compete ao Município de Ponta Grossa no qual estão situados os núcleos urbanos 
informais a serem regularizados em parceria com a Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa - PROLAR:

         I -  classificar, caso a caso, as modalidades da Reurb; 
        II -  processar, analisar, sanear e aprovar os projetos de regularização fundiária; e 
       III -  emitir a CRF. 
     § 1º - Na Reurb requerida pela União ou pelos Estados, a classificação prevista no inciso I 

do caput deste artigo será de responsabilidade do ente federativo instaurador. 
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     § 2º - O Município deverá classificar e fixar, no prazo de até noventa dias, uma das modalidades 
da Reurb ou indeferir, fundamentadamente, o requerimento.  

    § 3º -  A inércia do Município implica a automática fixação da modalidade de classificação da 
Reurb indicada pelo legitimado em seu requerimento, bem como o prosseguimento do 
procedimento administrativo da Reurb, sem prejuízo de futura revisão dessa classificação 
pelo Município, mediante estudo técnico que a justifique. 

Art. 23 - Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar 
a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser 
regularizado.

     § 1º - Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá ao Município de Ponta Grossa 
notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano 
informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, 
apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da 
notificação.  

     § 2º - Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Município deverá notificar os confinantes e 
terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo 
de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. 

     § 3º - Na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial 
de composição de conflitos de que trata esta Lei.  

     § 4º - A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal, com aviso de 
recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se 
efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço.  

    § 5º -  A notificação da Reurb também será feita por meio de publicação de edital, com prazo 
de trinta dias, do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a ser 
regularizada, nos seguintes casos: 

         I -  quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados; e 
        II -  quando houver recusa da notificação por qualquer motivo.   
     § 6º - A ausência de manifestação dos indicados referidos nos §§ 1º e 4º deste artigo será 

interpretada como concordância tácita com a Reurb.
    § 7º -  Caso algum dos imóveis atingidos ou confinantes não esteja matriculado ou transcrito 

na serventia, o Município realizará diligências perante as serventias anteriormente 
competentes, mediante apresentação da planta do perímetro regularizado, a fim de que a 
sua situação jurídica atual seja certificada, caso possível. 

     § 8º - O requerimento de instauração da Reurb ou, na forma de regulamento, a manifestação de 
interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder 
público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem 
regularizados a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se 
as situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento.

    § 9º -  Fica dispensado o disposto neste artigo, caso adotados os procedimentos da demarcação 
urbanística.

Art. 24 - A Reurb será instaurada por decisão do Município, por meio de requerimento, por escrito, 
de um dos legitimados de que trata esta Lei.

Parágrafo único - Na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração da Reurb, a 
decisão do Município deverá indicar as medidas a serem adotadas para o saneamento do 
procedimento administrativo, com vistas à reformulação e à reavaliação do requerimento, 
quando for o caso.

Art. 25 - Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização fundiária, do 
qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas. 

Parágrafo único - A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação 
da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos:

         I -  na Reurb-S: 
         a)  operada sobre área de titularidade do Município, caberá ao Município ou a Companhia 

de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR a responsabilidade de elaborar o projeto de 
regularização fundiária nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação 
da infraestrutura essencial, quando necessária; e 

         b)  operada sobre área titularizada por particular, caberá ao Município ou a Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa - PROLAR a responsabilidade de elaborar e custear o projeto 
de regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;  

        II -  na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais 
beneficiários ou requerentes privados;

       III -  na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município deverá 
proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação 
da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários;

       IV -  na Reurb-E sobre áreas privadas, se houver interesse público, o Município poderá 
proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação 
da infraestrutura essencial, com cobrança aos seus beneficiários estabelecida em 
regulamento.  

Seção II
Do Projeto de Regularização Fundiária

Art. 26 - O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo: 
         I -  levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 

profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as 
construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais 
elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;  

        II -  planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou 
transcrições atingidas, quando for possível; 

       III -  estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;  
       IV -  projeto urbanístico; 
       V -  memoriais descritivos; 
       VI -  proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 

ocupantes, quando for o caso; 
      VII -  estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;  
     VIII -  estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso; 
       IX -  cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 

compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião 
da aprovação do projeto de regularização fundiária; e 

       X -  termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 
cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX deste artigo. 

Parágrafo único - O projeto de regularização fundiária deverá considerar as características 
da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais 
específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso 
público, quando for o caso.  

Art. 27 - O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter no mínimo, além da 
demarcação urbanística contida no artigo 11, a indicação:

         I -  das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, existentes ou 
projetadas; 

        II -  das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, área, confrontações, 
localização, nome do logradouro e número de sua designação cadastral, se houver; 

       III -  quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais 
vinculadas à unidade regularizada; 

       IV -  dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos e outros 
equipamentos urbanos, quando houver; 

       V -  de eventuais áreas já usucapidas;  
       VI -  das medidas de adequação para correção das desconformidades, quando necessárias; 

      VII -  das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação de 
edificações, quando necessárias; 

     VIII -  das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias; 
       IX -  de outros requisitos que sejam definidos pelo Município e/ou pela Companhia de 

Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
    § 1º -  Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:  
         I -  sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 
        II -  sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual; 
       III -  rede de energia elétrica domiciliar; 
       IV -  soluções de drenagem, quando necessário; e 
       V -  outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios e/ou pela Companhia 

de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR em função das necessidades locais e 
características regionais.   

    § 2º -  A Reurb pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de 
forma total ou parcial. 

    § 3º -  As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de 
melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante 
ou após a conclusão da Reurb. 

    § 4º -  A Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR definirá os requisitos para 
elaboração do projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial 
descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados.

    § 5º -  A planta e o memorial descritivo deverão ser assinados por profissional legalmente 
habilitado, dispensada a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou de Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando 
o responsável técnico for servidor ou empregado público.

Art. 28 - Na Reurb-S, caberá ao poder público competente, diretamente ou por meio da 
administração pública indireta, implementar a infraestrutura essencial, os equipamentos 
comunitários e as melhorias habitacionais previstos nos projetos de regularização, assim 
como arcar com os ônus de sua manutenção. 

Art. 29 - Na Reurb-E, o Município e/ou a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR 
deverá definir, por ocasião da aprovação dos projetos de regularização fundiária, nos 
limites da legislação de regência, os responsáveis pela:

         I -  implantação dos sistemas viários;  
        II -  implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, 

quando for o caso; e  
       III -  implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos 

estudos técnicos, quando for o caso.   
    § 1º -  As responsabilidades de que trata o caput deste artigo poderão ser atribuídas aos 

beneficiários da Reurb-E.
    § 2º -  Os responsáveis pela adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e 

ambiental deverão celebrar termo de compromisso com as autoridades competentes 
como condição de aprovação da Reurb-E.   

Art. 30 - Para que seja aprovada a Reurb de núcleos urbanos informais, ou de parcela deles, 
situados em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou de outros riscos especificados 
em lei, estudos técnicos deverão ser realizados, a fim de examinar a possibilidade de 
eliminação, de correção ou de administração de riscos na parcela por eles afetada.

   § 1o -  Na hipótese do caput deste artigo, é condição indispensável à aprovação da Reurb a 
implantação das medidas indicadas nos estudos técnicos realizados.  

   § 2o -  Na Reurb-S que envolva áreas de riscos que não comportem eliminação, correção ou 
administração, o Município deverá proceder à realocação dos ocupantes do núcleo 
urbano informal a ser regularizado.   

Seção III
Da Conclusão da Reurb

Art. 31 - O pronunciamento das autoridades competentes, Prefeito Municipal e Diretor Presidente 
da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR que decidem o processamento 
administrativo da Reurb deverá:

         I -  indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de 
regularização fundiária aprovado; 

        II -  aprovar o projeto de regularização fundiária resultante do processo de regularização 
fundiária; e 

       III -  identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana 
regularizada, e os respectivos direitos reais.  

Art. 32 - A Certidão de Regularização Fundiária (CRF) é o ato administrativo de aprovação da 
regularização que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter, no mínimo:  

         I -  o nome do núcleo urbano regularizado;  
        II -  a localização; 
       III -  a modalidade da regularização;    
       IV -  as responsabilidades das obras e serviços constantes do cronograma;    
       V -  a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver;    
       VI -  a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade, por 

título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado 
civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas do Ministério da 
Fazenda e do registro geral da cédula de identidade e a filiação. 

      VII -  a indicação numérica do Parecer Técnico Social, que deliberou quanto à escolha da 
modalidade da Reurb.

 
CAPÍTULO IV

DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Art. 33 - O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado será requerido 

diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e será 
efetivado independentemente de determinação judicial ou do Ministério Público.

Parágrafo único - Em caso de recusa do registro, o oficial do cartório do registro de imóveis 
expedirá nota devolutiva fundamentada, na qual indicará os motivos da recusa e formulará 
exigências nos termos desta Lei.

Art. 34-  Na hipótese de a Reurb abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição 
imobiliária, o procedimento será efetuado perante cada um dos oficiais dos cartórios de 
registro de imóveis.  

Parágrafo único - Quando os imóveis regularizados estiverem situados na divisa das 
circunscrições imobiliárias, as novas matrículas das unidades imobiliárias serão de 
competência do oficial do cartório de registro de imóveis em cuja circunscrição estiver 
situada a maior porção da unidade imobiliária regularizada.

Art. 35 - Recebida a CRF, cumprirá ao oficial do cartório de registro de imóveis prenotá-la, autuá-la, 
instaurar o procedimento registral e, no prazo de quinze dias, emitir a respectiva nota de 
exigência ou praticar os atos tendentes ao registro. 

   § 1o -  O registro do projeto Reurb aprovado importa em:
         I -  abertura de nova matrícula, quando for o caso; 
        II -  abertura de matrículas individualizadas para os lotes e áreas públicas resultantes do 

projeto de regularização aprovado; e 
       III -  registro dos direitos reais indicados na CRF junto às matrículas dos respectivos lotes, 

dispensada a apresentação de título individualizado. 
   § 2o -  Quando o núcleo urbano regularizado abranger mais de uma matrícula, o oficial do 

registro de imóveis abrirá nova matrícula para a área objeto de regularização, conforme 
previsto no inciso I do § 1o deste artigo, destacando a área abrangida na matrícula de 
origem, dispensada a apuração de remanescentes.
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   § 3o -  O registro da CRF dispensa a comprovação do pagamento de tributos ou penalidades 
tributárias de responsabilidade dos legitimados.  

   § 4o -  O registro da CRF aprovado independe de averbação prévia do cancelamento do cadastro 
de imóvel rural no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

   § 5o -  O procedimento registral deverá ser concluído no prazo de sessenta dias, prorrogável por 
até igual período, mediante justificativa fundamentada do oficial do cartório de registro de 
imóveis.

   § 6o -  O oficial de registro fica dispensado de providenciar a notificação dos titulares de domínio, 
dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, uma vez cumprido esse rito 
pelo Município, conforme o disposto no art. 30 desta Lei. 

   § 7o -  O oficial do cartório de registro de imóveis, após o registro da CRF, notificará o Incra, o 
Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que esses 
órgãos cancelem, parcial ou totalmente, os respectivos registros existentes no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e nos demais cadastros relacionados a imóvel rural, relativamente 
às unidades imobiliárias regularizadas. 

Art. 36 - Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral a ser dividido em lotes 
com indicação, na matrícula, da área deferida a cada condômino, o Município poderá 
indicar, de forma individual ou coletiva, as unidades imobiliárias correspondentes às 
frações ideais registradas, sob sua exclusiva responsabilidade, para a especialização das 
áreas registradas em comum.

Parágrafo único - Na hipótese de a informação prevista no caput deste artigo não constar do 
projeto de regularização fundiária aprovado pelo Município, as novas matrículas das 
unidades imobiliárias serão abertas mediante requerimento de especialização formulado 
pelos legitimados de que trata esta Lei, dispensada a outorga de escritura pública para 
indicação da quadra e do lote. 

Art. 37 - Para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial do cartório de registro de imóveis 
adotará o memorial descritivo da gleba apresentado com o projeto de regularização 
fundiária e deverá averbá-lo na matrícula existente, anteriormente ao registro do projeto, 
independentemente de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de 
disponibilidade ou remanescente. 

   § 1o -  Se houver dúvida quanto à extensão da gleba matriculada, em razão da precariedade da 
descrição tabular, o oficial do cartório de registro de imóveis abrirá nova matrícula para a 
área destacada e averbará o referido destaque na matrícula matriz. 

   § 2o -  As notificações serão emitidas de forma simplificada, indicando os dados de identificação 
do núcleo urbano a ser regularizado, sem a anexação de plantas, projetos, memoriais 
ou outros documentos, convidando o notificado a comparecer à sede da serventia para 
tomar conhecimento da CRF com a advertência de que o não comparecimento e a não 
apresentação de impugnação, no prazo legal, importará em anuência ao registro.

   § 3o -  Na hipótese de o projeto de regularização fundiária não envolver a integralidade do imóvel 
matriculado, o registro será feito com base na planta e no memorial descritivo referentes à 
área objeto de regularização e o destaque na matrícula da área total deverá ser averbado.

Art. 38 - Os padrões dos memoriais descritivos, das plantas e das demais representações 
gráficas, inclusive as escalas adotadas e outros detalhes técnicos, seguirão as diretrizes 
estabelecidas pela autoridade municipal, as quais serão consideradas atendidas com a 
emissão da CRF.

Parágrafo único - Não serão exigidos reconhecimentos de firma nos documentos que compõem 
a CRF ou o termo individual de legitimação fundiária quando apresentados pelo Município 
ou Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.

Art. 39 - O registro da CRF produzirá efeito de instituição e especificação de condomínio, quando 
for o caso, regido pelas disposições legais específicas, hipótese em que fica facultada aos 
condôminos a aprovação de convenção condominial. 

Art. 40 - O registro da CRF será feito em todas as matrículas atingidas pelo projeto de 
regularização fundiária aprovado, devendo ser informadas, quando possível, as parcelas 
correspondentes a cada matrícula.  

Art. 41 - Nas matrículas abertas para cada parcela, deverão constar dos campos referentes ao 
registro anterior e ao proprietário:

         I -  quando for possível, a identificação exata da origem da parcela matriculada, por meio de 
planta de sobreposição do parcelamento com os registros existentes, a matrícula anterior 
e o nome de seu proprietário;  

        II -  quando não for possível identificar a exata origem da parcela matriculada, todas as 
matrículas anteriores atingidas pela Reurb e a expressão “proprietário não identificado”, 
dispensando-se nesse caso os requisitos dos itens 4 e 5 do inciso II do art. 167 da Lei 
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Art. 42 - Qualificada a CRF e não havendo exigências nem impedimentos, o oficial do cartório de 
registro de imóveis efetuará o seu registro na matrícula dos imóveis cujas áreas tenham 
sido atingidas, total ou parcialmente.

Parágrafo único - Não identificadas as transcrições ou as matrículas da área regularizada, o oficial 
do cartório de registro abrirá matrícula com a descrição do perímetro do núcleo urbano 
informal que constar da CRF e nela efetuará o registro.

Art. 43 - Registrada a CRF, será aberta matrícula para cada uma das unidades imobiliárias 
regularizadas.

Parágrafo único - Para os atuais ocupantes das unidades imobiliárias objeto da Reurb, os 
compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão 
como título hábil para a aquisição da propriedade, quando acompanhados da prova de 
quitação das obrigações do adquirente, e serão registrados nas matrículas das unidades 
imobiliárias correspondentes, resultantes da regularização fundiária.

Art. 44 -  Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao patrimônio público 
as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os 
equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado.

Parágrafo único - A requerimento do Município ou da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, 
o oficial de registro de imóveis abrirá matrícula para as áreas que tenham ingressado no 
domínio público.

Art. 45 - As unidades desocupadas e não comercializadas alcançadas pela Reurb terão as suas 
matrículas abertas em nome do titular originário do domínio da área.

Parágrafo único - As unidades não edificadas que tenham sido comercializadas a qualquer título 
terão suas matrículas abertas em nome do adquirente, conforme o seguinte procedimento:

         I -  Os imóveis do Município objeto da Reurb-E que forem objeto de processo de 
parcelamento reconhecido pela autoridade pública poderão ser, no todo ou em parte, 
vendidos diretamente aos seus ocupantes, dispensados os procedimentos exigidos 
pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 

        II -  A venda aplica-se unicamente aos imóveis ocupados até 22 de dezembro de 2016, 
exigindo-se que o usuário seja regularmente inscrito e esteja em dia com suas obrigações 
para com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; 

       III -  A venda direta de que trata este artigo somente poderá ser concedida para, no máximo, 
dois imóveis, um residencial e um não residencial, regularmente cadastrados em nome do 
beneficiário na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – Cadastro Técnico Municipal;

       IV -  A venda direta de que trata este artigo deverá obedecer à Lei nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, ficando o Município e a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR 
com a propriedade fiduciária dos bens alienados até a quitação integral, na forma dos §§ 
4º e 5º deste artigo;

       V -  Para ocupantes com renda familiar situada entre cinco e dez salários mínimos, a 
aquisição poderá ser realizada à vista ou em até duzentas e quarenta parcelas mensais e 
consecutivas, mediante sinal de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da avaliação, 
e o valor da parcela mensal não poderá ser inferior ao valor equivalente ao devido pelo 
usuário a título de taxa de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado;

       VI -  Para ocupantes com renda familiar acima de dez salários mínimos, a aquisição poderá 

ser realizada à vista ou em até cento e vinte parcelas mensais e consecutivas, mediante 
um sinal de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da avaliação, e o valor da parcela 
mensal não poderá ser inferior ao valor equivalente ao devido pelo usuário a título de taxa 
de foro ou ocupação, quando requerido pelo interessado;

       VII -  A regulamentação do disposto neste artigo será efetuada pelo Município de Ponta 
Grossa no prazo de três meses contado da data de publicação desta Lei.  

CAPÍTULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 46 - Fica instituído o Fundo Municipal de Regularização Fundiária, com a finalidade de 
promover as ações governamentais destinadas a Regularização Fundiária no Município 
de Ponta Grossa – Estado do Paraná.

Art. 47 - O Fundo Municipal de Regularização Fundiária, vinculado à Secretaria Municipal da 
Fazenda, tem por objetivo centralizar a captação de recursos públicos e privados para as 
finalidades previstas nesta lei.

    § 1º -  Deverá anualmente ser encaminhado ao Prefeito Municipal para sua autorização, Plano 
de Trabalho subscrito pelo Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – 
PROLAR.

    § 2º -  Sendo aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal o Plano de Trabalho descrito 
no parágrafo anterior, o mesmo deverá ser encaminhado ao Secretário Municipal da 
Fazenda, estando este liberado a fazer transações financeiras no Fundo Municipal de 
Regularização Fundiária.  

Art. 48 - O Fundo Municipal de Regularização Fundiária é formado pelos seguintes recursos:
         I -  doações, contribuições e financiamentos de entidades públicas ou privadas, nacionais ou 

do exterior, bem como de pessoas físicas;
        II -  créditos orçamentários do Município;
       III -  recursos provenientes dos Governos Federal e Estadual, mediante convênios, com ou 

sem contrapartida municipal, que se destinem a subsidiar os programas, atividades ou 
projetos no âmbito da política urbana e habitacional;

       IV -  rendimentos de aplicações financeiras;
       V -  outros recursos que lhe forem destinados, com ou sem finalidade específica.
Art. 49 - Os  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Regularização  Fundiária  serão utilizados para as 

seguintes finalidades:
         I - financiamento total ou parcial de projetos e serviços 

previstos nesta Lei, desenvolvidos no Município de Ponta Grossa, pelo Poder Executivo 
ou pela Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR; 

        II -  pagamento a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, contratos, acordos ou 
ajustes, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria, na execução de projetos e 
serviços previstos na Política Municipal de Regularização Fundiária;

       III -  capacitação e treinamento do corpo técnico, através de cursos, palestras, congressos, 
simpósios, fóruns e outros;

       IV -  realização de palestras, simpósios e grupos de estudos para o aprimoramento da 
questões voltadas a Regularização Fundiária;

       V -  produção e aquisição de materiais de comunicação visual e didáticos;
       VI -  aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de Regularização 
Fundiária;

      VII -  reforma ou locação de imóveis necessários ao desenvolvimento dos projetos e serviços 
previstos na Política Municipal de Regularização Fundiária;

    VIII - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de 
Regularização Fundiária;

       IX -  custeio de estágios remunerados para o auxilio a servidores voltados no desenvolvimento 
dos projetos e serviços previstos na Política Municipal de Regularização Fundiária, nos 
termos da legislação especial em vigor;

        X -  outras atividades congêneres, desde que relacionadas a questão da Regularização 
Fundiária no Município de Ponta Grossa;

Art. 50 - Ao final de cada exercício financeiro, sendo apurado superávit financeiro do Fundo 
Municipal de Regularização Fundiária, permanecerá no Fundo os valores apurados, não 
podendo-se aplicar seus valores em outras finalidades.

CAPÍTULO VI
DA TRANSPARÊNCIA DAS AREAS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 51 - O Programa de Regularização Fundiária Urbana do Município de Ponta Grossa 
proporcionará aos munícipes a inclusão dos dados obtidos no Programa, sobre os quais 
o Município de Ponta Grossa e a Companhia de Habitação de Ponta Grossa estiverem 
desenvolvendo e analisando emitindo relatórios em suas páginas na Internet.

Parágrafo único - Os dados constantes do Programa de Regularização Fundiária Urbana do 
Município de Ponta Grossa poderão ser constantemente alterados e atualizados pelo 
Município e pela PROLAR.

Art. 52 - As informações contidas no Programa de Regularização Fundiária Urbana do Município 
de Ponta Grossa serão usadas exclusivamente para fins de transparência, conhecimento 
e prestação de contas à sociedade, do trabalho desenvolvido pelo Município de Ponta 
Grossa e PROLAR, objetivando assegurar a confidencialidade no Programa desenvolvido.

Art. 53 - A tecnologia a ser desenvolvida, para a inserção dos dados do Programa Municipal de 
Regularização Fundiária Urbana do Município de Ponta Grossa obedecerá as normas 
vigentes sobre acessibilidade digital, tais como usabilidade e navegabilidade, objetivando 
contemplar as necessidades de todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

CAPÍTULO VII
DA DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que não 
possuírem registro poderão ter a sua situação jurídica regularizada por meio do registro 
do parcelamento, desde que esteja implantado e integrado ao Município de Ponta Grossa, 
e poderão, para tanto, ser utilizados os instrumentos previstos nesta Lei e na Lei Federal 
nº 13.465/2017.

    § 1º -  O interessado requererá ao oficial do cartório de registro de imóveis a efetivação do 
registro do parcelamento, munido dos seguintes documentos:

         I -  planta da área em regularização, assinada pelo interessado responsável pela 
regularização e por profissional legalmente habilitado, que contenha o perímetro da área 
a ser regularizada, as subdivisões das quadras, dos lotes e das áreas públicas, com 
as dimensões e a numeração dos lotes, os logradouros, os espaços livres e as outras 
áreas com destinação específica, se for o caso, dispensada a apresentação da ART no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou o RRT no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo quando o responsável técnico for servidor ou empregado público;

        II -  descrição técnica do perímetro da área a ser regularizada, dos lotes, das áreas públicas e 
das outras áreas com destinação específica, quando for o caso; e

       III -  documento expedido pelo Município e/ou Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
- PROLAR, o qual ateste que o parcelamento foi implantado anteriormente a 19 de 
dezembro de 1979 e de que está integrado ao Município.

    § 2º -  A apresentação da documentação prevista no § 1º dispensa a apresentação do projeto 
de regularização fundiária, do estudo técnico ambiental, da CRF ou de quaisquer outras 
manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos.

    § 3º -  O registro do parcelamento das glebas previsto neste artigo poderá ser feito por trechos 
ou etapas, independentemente de retificação ou apuração de área remanescente.

Art. 55 - Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafetação e as seguintes exigências previstas 
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no inciso I do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
         I -  autorização legislativa para alienação de bens da administração pública direta, autárquica 

e fundacional; e
        II -  avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência.
Parágrafo único - Na venda direta prevista na alínea “a” do parágrafo único do art. 45 desta Lei, 

será necessária a avaliação prévia para definição do valor a ser cobrado na alienação.
Art. 56 - Serão regularizadas, na forma desta Lei, as ocupações que incidam sobre áreas objeto 

de ação judicial que verse sobre direitos reais de garantia, de constrição, bloqueio ou 
indisponibilidade judicial, ressalvada a hipótese de decisão judicial que impeça a análise, 
a aprovação e o registro do projeto de Reurb.

Art. 57 - As normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei, na Lei Federal nº 13.465/2017 e 
no Decreto Federal nº 9.310/2018 poderão ser aplicados aos processos administrativos 
de regularização fundiária iniciados pelos entes públicos competentes até a data de 
publicação da Lei nº 13.465/ 2017, e serão regidos, a critério deles, pelo disposto na Lei 
nº 6.015/1973, e na  Lei nº 11.977/2009.  

     § 1º - O disposto no caput aplica-se às regularizações fundiárias urbanas em andamento, 
situadas total ou parcialmente em unidade de uso sustentável, em área de preservação 
permanente e das suas áreas de amortecimento, em área de proteção de mananciais e 
no entorno dos reservatórios de água artificiais.

    § 2º -  As legitimações de posse já registradas na forma da Lei nº 11.977/2009, prosseguirão sob 
o regime da referida Lei até a titulação definitiva dos legitimados na posse.

    § 3º -  O registro dos títulos emitidos, para conferir direitos reais, nos projetos de regularização 
que tenham sido registrados nos termos da Lei nº 11.977/ 2009, a critério dos legitimados 
ou do Município, poderá ser feito nos termos desta Lei, na Lei Federal nº 13.465/2017 e 
no Decreto Federal nº 9.310/2018.

    § 4º -  Para a abertura de matrícula do sistema viário de parcelamento urbano irregular, na forma 
prevista no art. 195-A da Lei nº 6.015/1973, a intimação dos confrontantes será feita por 
meio de edital, publicado no Diário Oficial na sede do Município, e será conferido prazo de 
trinta dias para a manifestação do intimado.

Art. 58 - O Poder Público Municipal ou a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR 
poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 
5º da Lei nº 10.257/2001, ou objeto de Reurb, o estabelecimento de consórcio imobiliário 
como forma de viabilização financeira para o aproveitamento do imóvel.

    § 1º -  Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de 
regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio 
da qual o proprietário transfere ao Poder Público Municipal a propriedade do imóvel e, 
após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias urbanizadas 
ou edificadas e as demais unidades incorporadas ao patrimônio público.

    § 2º -  O valor das unidades imobiliárias a serem entregues na forma do § 1º será correspondente 
ao valor do imóvel anteriormente à execução das obras.

    § 3º -  A instauração do consórcio imobiliário por proprietário que tenha dado causa à formação 
de núcleos urbanos informais ou por seu sucessor não os eximirá da responsabilidade 
administrativa, civil ou criminal. 

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 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   Nº   1 4. 5 7 6, de 02/07/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 800522/2018

R E S O L V E
 REVOGAR os Decretos n.ºs 3.025, de 23/04/2009, 7.410, de 14/06/2013, e 11.435, 
de 19/05/2016.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 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 7 5,  de 09/07/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2080274/2018, 

 R E S O L V E
 CONCEDER a partir de 04 de abril de 2018, o pagamento de Adicional por 
Desempenho de Função Operacional de Cozinheira, à servidora BERNADETE EMILIA BIAGINI, 
matrícula 19.255, Cozinheira, lotada na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho 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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
 O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, 
a seguinte licitação:

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2018
Em 10 de Agosto de 2018, às 13h30min - Ampliação e reforma da Escola Municipal Pref. Major 
Manoel Vicente Bittencourt, localizada à Rua Ribeirão Claro, n. 454, Vila Santana, Bairro Olarias. 
Valor Máximo: R$ 574.876,05.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de 
Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, ou ainda pelo fone 42-3220-1304 ou ainda pelo site http://
www.pg.pr.gov.br/licitacoes

Celso Augusto Sant’Anna 
Secretário Municipal

ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico n° 157/2018
Empresa: REOLON E FILHO LTDA. ME
Data da avaliação: 20/07/2018 
Nº LOTE PRODUTO RESULT. JUSTIF.

02

Calça masculina, confeccionada em brim pesado 100% algodão 
sarja 3/1, gramatura 260 gramas /metro quadrado + ou – 5%, 
tingimento com Idantren,cor a confirmar, um bolso traseiro chapado, 
laterais frontais tipo faca, cós com elástico 4 cm de altura, com 
costura elastiqueira quatro agulhas na parte traseira, com passador 
simples de 10mm de largura, aplicado gancho para fechamento no 
cós e zíper de 18 cm, com fecho frontal de botão. Com 02 faixas 
fluorescentes (largura de 5,0 cm) e retrorrefletivas (largura de 1,6 
cm) classe 2 circundando as pernas, na altura da perna, conforme a 
NBR 15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar.

Aprovada

Obs.: a amostra não 
possui barra, porém, em 
contato com a empresa, 
foi acordado que as calças 
serão fornecidas com as 
barras feitas

05

Camiseta gola polo, tecido em poliviscose, manga curta, gramatura 
de 285 g/m². Com serigrafia na frente nas costas. Com 01 faixa 
fluorescente (largura de 5,0 cm) e retrorrefletiva (largura de 1,6 
cm) classe 2 circundando o tronco e os braços, conforme a NBR 
15292/13. Tamanhos P/M/G/GG e cores a confirmar.

Aprovada

06

Camiseta gola polo, tecido em poliviscose, manga longa, gramatura 
de 285 g/m², com punho. Com serigrafia na frente e nas costas. 
Com 01 faixa fluorescente (largura de 5,0 cm) e retrorrefletiva 
(largura de 1,6 cm) classe 2 circundando o tronco e os braços, 
conforme a NBR 15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores 
a confirmar.

Aprovada

08
Camiseta gola polo, tecido em poliviscose, manga longa, gramatura 
de 285 g/m², com punho. Com serigrafia na frente e nas costas. 
Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar.

Aprovada

10

Camiseta gola pólo, tecido em malha pet (50% algodão e 50% 
poliviscose pet), manga longa, com punho. Com serigrafia na 
frente e nas costas. Com 01 faixa fluorescente (largura de 5,0 cm) 
e retrorrefletiva (largura de 1,6 cm) classe 2 circundando o tronco 
e os braços, conforme a NBR 15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/
EGG e cores a confirmar.

Aprovada

13

Macacão em brim pesado 100% algodão sarja 3/1, gramatura 260 
gramas /metro quadrado + ou – 5%, tingimento com Idantren, com 
botões, manga longa, com bolso no lado esquerdo. Com serigrafia 
na frente e nas costas. Com 01 faixa fluorescente (largura de 
5,0 cm) e retrorrefletiva (largura de 1,6 cm) classe 2 circundando 
o tronco, os braços, e 02 faixas nas pernas, conforme a NBR 
15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar.

Aprovada

Ponta Grossa, 20 de julho de 2018.
Responsável pela avaliação das amostras:

Nome: Alessandra Hauagge Gevert
Cargo: Engª de Segurança do Trabalho

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 91/2018 

Processo nº 173/2018 – para Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para uso da realizado 
em 10/05/2018.
FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1

AGUA SANITÁRIA - composição: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e 
água, teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%, 
biodegradável, bactericida e germicida, 
apresentar rótulo indicando data de 
validade, EMBALAGEM DE 5 LITROS, 
com registro ou notificação na ANVISA 
- apresentar Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX GL 9500 4,5 42.750,00

4 1 CERA EM PASTA – embalagem lata de 
370 grs a lata 450 grs. POLISOL LTA 1200 6,7 8.040,00

5 1

DESINFETANTE PARA USO GERAL - 
desinfeta, desodoriza, lima e perfuma, 
inibe proliferação de microrganismos, 
com ação fungicida e bactericida 
fragrância lavanda -  embalagem de 5 
litros em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), apresentar registro 
ou notificação na ANVISA e Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

ONIXX GL 5600 4,85 27.160,00

7 1

DETERGENTE 5L de uso geral para 
limpeza pesada com ação desengraxante 
na proporção de 1/200 ou mais e 
ação detergente de 1/400 ou mais 
-  embalagem de 5 litros em plástico 
resistente com tampa rosqueável com 
lacre (que não estoure no empilhamento), 
com registro e ou notificação na ANVISA 
e Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico - FISPQ, de acordo com 
NBR 14725.

ONIXX GL 500 21,93 10.965,00

9 1

DETERGENTE LÍQUIDO neutro, 
glicerinado, indicado para lavagem louças 
e utensílios de cozinha - embalagem de 
5 litros em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure no 
empilhamento) com registro ou indicação 
na ANVISA e ficha de informação de 
Produto Químico - FISPQ de acordo com 
NBR 14725.

ONIXX GL 4500 6,7 30.150,00

10 1
ESCOVA para higienização de vaso 
sanitário em fio de nylon com cabo e 
suporte.

HARACEM UND 1600 3 4.800,00

11 1

ESPONJA DUPLA FACE para 
higienização de louças com espuma 
de poliuretano, agente antibactérias e 
fibra sintética com abrasivo - dimensões 
mínimas 104x69x19 mm.

BETANIN UND 25000 0,42 10.500,00

12 1
FLANELA - para limpeza multiuso. 
Composição 100% algodão. Tamanho 
40 x 60 cm.

ITATÃ‰X UND 7000 1,41 9.870,00

14 1
LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL, 
composição: tensoativo aniônico, 
alcalinizante, corante, sequestrante e 
perfume - frasco com 500 ml.

ONIXX FRC 8000 1,83 14.640,00

15 1

LUSTRA MÓVEIS – a base de ceras 
naturais, com ação de secagem rápida, 
com perfume suave, embalagem plástica 
de no mínimo 200 ml e máximo 300 
ml, apresentar registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX FRC 4000 2,63 10.520,00

17 1 PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, tipo 
saca, medidas mínimas 80 cm x 50 cm. ALGOTEC UND 8000 2,39 19.120,00

18 1
PANO DE PRATO tipo saco alvejado 
100% algodão medidas mínimas de 40 
cm x 65 cm.

ALGOTEC UND 6000 1,74 10.440,00

19 1
PANO MULTISUSO - rolo com 300 metros 
cor azul, picotado a cada 50 cm, peso 
mínimo de 3,2 kg.

LIFE CLEAN RL 400 79 31.600,00
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20 1

PAPEL HIGIÊNICO em rolão folha 
simples, caixa ou fardo com 8 Unids de 
300 metros x 10 cm cada, alta maciez e 
resistência, 100% celulose - apresentar 
ficha técnica e laudo microbiológico 
conforme portaria MS nº 1.480:90.

NC 
SOFTPEL FRD 2500 21,49 53.725,00

21 1

PASTA MULTIUSO para limpeza em geral 
potes de 500 grs. - apresentar registro 
ou notificação na ANVISA e Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

CRISTAL PT 2500 4,3 10.750,00

22 1

DESODORANTE PARA VASO 
SANITÁRIO - pedra com suporte e 
ação bactericida composição aromática 
lavanda, floral, embalagem com 
informações do produto e fabricante.

CASA LIMPA UND 14000 0,67 9.380,00

23 1

REMOVEDOR DE CERA -  frasco de 5 
litros apresentar registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

KARINA GL 1500 26 39.000,00

24 1

RODO DE BORRACHA EM EVA com 
estrutura em plástico com dispositivo 
tipo serrilha para fixação do pano 
com medidas mínimas de 39 cm de 
comprimento, com cabo revestido.

HARACEM UND 700 3,54 2.478,00

25 1

RODO DE BORRACHA EM EVA com 
estrutura em plástico com dispositivo 
tipo serrilha para fixação do pano 
com medidas mínimas de 50 cm de 
comprimento, com cabo revestido.

HARACEM UND 700 6,47 4.529,00

27 1

SABÃO EM BARRA testado 
dermatologicamente, neutro, glicerinado, 
embalados em pacotes plásticos com 5 
Unids de 200 grs. no mínimo, apresentar 
registro ou notificação na ANVISA e Ficha 
de Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

BARRA 
NOVA PCT 3500 4 14.000,00

30 1

SACO LIXO 60 L - para uso doméstico, 
de polietileno com capacidade de 60 
litros na cor preta, embalagem com 100 
Unids, deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056, deverá conter 
na embalagem secundária rótulo com 
informações do produto e fabricante.

ITAQUITI PCT 300 8,99 2.697,00

35 1
TOUCA DESCARTÁVEL em TNT 100% 
polipropileno, não estéril, atóxico, não 
inflamável, hipoalergênico, resistente a 
umidade pacotes com 100 Unids.

VOLK PCT 350 5,43 1.900,50

36 1
VASSOURA DE NYLON com cerdas 
macias de nylon, base em polipropileno, 
fixação do cabo com sistema rosca, cabo 
revestido de no mínimo 120 cm.

HARACEM UND 1500 3,35 5.025,00

38 1
VASSOURÂO TIPO GARI - para calçadas 
e pisos ásperos, cabo de madeira e 
revestimento plástico.

HARACEM UND 700 8,13 5.691,00

39 1
ÁLCOOL etílico hidratado 92,8 Impm - 
com registro ou notificação na ANVISA 
- FRASCO COM 1 LITRO.

SAFRA LT 4250 5,15 21.887,50

40 1

CERA LÍQUIDA INCOLOR acrílica, 
antiderrapante composição: Polímero 
acrílico, plastificantes, coadjuvante, 
atenuador de espuma, emulsificante, 
conservantes e veículo, ação 
antiderrapante -  EMBALAGEM DE 5 
LITROS em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX GL 1750 16 28.000,00

41 1 CERA EM PASTA – incolor balde ou latas 
de 13 kg. POLISOL LTA 225 154 34.650,00

45 1

PAPEL HIGIÊNICO - Absorvente, multi-
picotes, gofrado, na cor branca, alta 
absorção, alta qualidade, folha dupla, 
neutro, macio, 100% celulose virgem, não 
reciclado. Rolo de 30m x 10 cm, fardo 
com 64 Unids.

FOLHA LEV FRD 1250 37,99 47.487,50

46 1

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – 
folhas duplas de alta qualidade 100% 
celulose fibra virgem, medindo largura 
mínima de 22,3 e comprimento mínimo 
de 20 cm, embalado em fardos ou caixas 
com maços de 1000 folhas.

ELLOPEL FRD 8000 8,7 69.600,00

47 1

SABONETE LIQUIDO - neutro, 
umectante, emoliente, cremoso. Perfume 
erva doce. De primeira qualidade. Pronto 
uso para higienização das mãos, validade 
mínima de 18 meses. Embalagem de 5 
litros em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX GL 2000 11,3 22.600,00

48 1

SACO LIXO 100 L - para uso doméstico, 
de polietileno com capacidade de 100 
litros na cor preta, embalagem com 100 
Unids, deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056, deverá conter 
na embalagem secundária rótulo com 
informações do produto e fabricante.

ITAQUITI PCT 875 23,95 20.956,25

49 1
ÁLCOOL etílico hidratado 92,8 Impm - 
com registro ou notificação na ANVISA 
- FRASCO COM 1 LITRO.

SAFRA LT 12750 5,15 65.662,50

50 1

CERA LÍQUIDA INCOLOR acrílica, 
antiderrapante composição: Polímero 
acrílico, plastificantes, coadjuvante, 
atenuador de espuma, emulsificante, 
conservantes e veículo, ação 
antiderrapante -  EMBALAGEM DE 5 
LITROS em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX GL 5250 16 84.000,00

51 1 CERA EM PASTA – incolor balde ou latas 
de 13 kg. POLISOL LTA 675 154 103.950,00

52 1
FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza 
leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24 cm. 
Embalagem pacote 10 Unids.

BRITISH PCT 4500 13,45 60.525,00

53 1
FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza 
pesada. Cor verde. Tamanho: 13 x 24 cm. 
Embalagem pacote 10 Unids.

BRITISH UND 4500 10,99 49.455,00

54 1

LIMPADOR MULTIUSO -  composição: 
tensoativo não iônico, atenuador 
de espuma, sequestrante, solvente, 
fragrância, hidrotopo, aditivo, agente de 
controle de PH e veículo) frasco de 5 
litros apresentar registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725

ONIXX GL 3375 6,33 21.363,75

55 1

PAPEL HIGIÊNICO - Absorvente, multi-
picotes, gofrado, na cor branca, alta 
absorção, alta qualidade, folha dupla, 
neutro, macio, 100% celulose virgem, não 
reciclado. Rolo de 30m x 10 cm, fardo 
com 64 Unids.

FOLHA LEV FRD 3750 37,99 142.462,50

57 1

SABONETE LIQUIDO - neutro, 
umectante, emoliente, cremoso. Perfume 
erva doce. De primeira qualidade. Pronto 
uso para higienização das mãos, validade 
mínima de 18 meses. Embalagem de 5 
litros em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725.

ONIXX GL 6000 11,3 67.800,00

58 1

SACO LIXO 100 L - para uso doméstico, 
de polietileno com capacidade de 100 
litros na cor preta, embalagem com 100 
Unids, deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056, deverá conter 
na embalagem secundária rótulo com 
informações do produto e fabricante.

ITAQUITI PCT 2625 23,95 62.868,75

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.282.999,25 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e 
nove reais e vinte e cinco centavos).
FORNECEDOR: PAPERLIMP COMÃ‰RCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME - CNPJ: 28.257.900/0001-
38
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

3 1

AMACIANTE – para roupas com aroma 
suave EMBALAGEM DE 2 LITROS 
em plástico resistente com tampa 
rosqueável com lacre (que não estoure 
no empilhamento), apresentar registro 
ou notificação na ANVISA e Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

XODÃ GL 600 3,79 2.274,00

13 1
ESPONJA DE AÇO carbono abrasivo, 
pacotes com 8 Unids de no mínimo 
60 grs.

ASSOLAN PCT 7000 1,3 9.100,00

32 1

SAPOBÁCEO EM PO - frasco contento 
300 grs apresentar registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725

SANY FRC 2000 1,56 3.120,00

33 1

SAPOBÁCEO CREMOSO - frasco 
contento 300 grs apresentar registro 
ou notificação na ANVISA e Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

SANY FRC 10500 2,68 28.140,00

34 1 TOALHA DE PAPEL – pacote c/ 2 rolos - 
branca 1ª linha, picotado e gofrado. SORELLA PCT 500 2,69 1.345,00

37 1
VASSOURA DE PÊLO com cerdas de 
pêlo sintético, com base de 60 cm, fixação 
do cabo com sistema rosca, com cabo 
revestido de no mínimo 120 cm.

DUPLAS UND 1500 9 13.500,00

44 1

LIMPADOR MULTIUSO -  composição: 
tensoativo não iônico, atenuador 
de espuma, sequestrante, solvente, 
fragrância, hidrotopo, aditivo, agente de 
controle de PH e veículo) frasco de 5 
litros apresentar registro ou notificação 
na ANVISA e Ficha de Informação de 
Segurança de Produto Químico - FISPQ, 
de acordo com NBR 14725

AYLAG GL 1125 6,9 7.762,50

Valor Total do Fornecedor: R$ 65.241,50 (sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta 
centavos).
FORNECEDOR: VALPLASTIC COMERCIO EIRELI ME - CNPJ: 07.851.888/0001-15
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

2 1
ÁLCOOL EM GEL 70% - para 
desinfecção, com ação antibacteriana, 
FRASCO COM 500 GRAMAS - com 
registro ou notificação na ANVISA.

Da Ilha LT 12000 4,15 49.800,00

6 1

DESODORIZADOR DE AMBIENTES 
aerossol suave fragrância, ingrediente 
ativo, solubilizantes, coadjuvantes 
ebutano propano - frasco em alumínio 
de no mínimo 360 ml com registro ou 
notificação na ANVISA.

Ultra Fresh UND 4500 5,89 26.505,00

26 1
RODO DE ESPUMA tipo passa cera com 
estrutura plástico de no mínimo 30 cm 
de base e cabo revestido e rosqueável 
na base.

Perovinha UND 700 4,9 3.430,00

28 1

SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG 
- composição: tensoativo, enzimas, água, 
perfume, tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, branqueador ótico e corante, 
biodegradável, rótulo com informações 
sobre o responsável técnico, registro 
ou indicação na ANVISA e Ficha de 
Informação de Segurança de Produto 
Químico - FISPQ, de acordo com NBR 
14725.

Blue Blue KG 10000 3,7 37.000,00

29 1

SACO LIXO 200 L - para uso doméstico, 
de polietileno com capacidade de 100 
litros na cor preta, embalagem com 100 
Unids, deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056, deverá conter 
na embalagem secundária rótulo com 
informações do produto e fabricante.

Valplastic PCT 350 28,9 10.115,00

31 1

SACO LIXO 40 L - para uso doméstico, 
de polietileno com capacidade de 40 
litros na cor preta, embalagem com 100 
Unids, deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056, deverá conter 
na embalagem secundária rótulo com 
informações do produto e fabricante.

Valplastic PCT 3000 6,8 20.400,00

42 1
FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza 
leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24 cm. 
Embalagem pacote 10 Unids.

British PCT 1500 9,8 14.700,00

43 1
FIBRA PARA LIMPEZA - para limpeza 
pesada. Cor verde. Tamanho: 13 x 24 cm. 
Embalagem pacote 10 Unids.

British UND 1500 9,8 14.700,00

56 1

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – 
folhas duplas de alta qualidade 100% 
celulose fibra virgem, medindo largura 
mínima de 22,3 e comprimento mínimo 
de 20 cm, embalado em fardos ou caixas 
com maços de 1000 folhas.

Parana FRD 240 8,2 196.800,00
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Valor Total do Fornecedor: R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.656.449,25 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
Lotes fracassados: 08 e 16.

Ponta Grossa/PR, 24 de julho de 2018.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 121/2018

Processo nº 211/2018 – para Aquisição de MEDICAMENTOS para uso da Secretaria Municipal 
de Saude realizado em 01/06/2018.
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-
02
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

11 1 Escopolamina, butilbrometo 10mg/ml 
.Solução oral gotas. Frasco de 20 ml Hipolabor FRC 1000 9,17 9.170,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 9.170,00 (nove mil, cento e setenta reais).
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

20 1 Permetrina 50 mg/ml. Loção. Frasco 
60 ml NATIVITA  FRC 2500 2,38 5.950,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais).
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ: 44.734.671/0001-51
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

12 1 Etomidato 2 mg/ml solução injetável. 
Ampola 10 ml. CRISTALIA AMP 1000 11,8 11.800,00

13 1 Fenitoina sódica, 50 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola com 5ml. CRISTALIA F/A 5000 1,65 8.250,00

18 1 Lidocaína cloridrato 10%. Spray. 
Frasco  50ml. CRISTALIA FRC 100 42 4.200,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).
FORNECEDOR: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
1 1 Aciclovir 200mg.  Comprimido. CIMED CMP 35000 0,2095 7.332,50

15 1
Imunoglobulina humana 5 g. 
Endovenosa. Pó para solução 
injetável. Frasco-ampola

BLAU F/A 50 992,98 49.649,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 56.981,50 (cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 
centavos).
FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

7 1 Dexametasona 0,1mg/ml. Elixir. 
Frasco 100ml SOBRAL FRC 100 1,26 126

17 1
Hidrocortisona, sal succinato sódico 
100 mg. Pó  liofilizado . Solução 
injetável.

TEUTO F/A 30000 1,75 52.500,00

23 1 Vitaminas do complexo B. Solução 
injetável. Ampola 2 ml. HYPOFARMA AMP 10000 0,63 6.300,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 58.926,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais).
FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
2 1 Ácido Fólico 5 mg. Comprimido. Natulab CMP 605000 0,0387 23.413,50

3 1 Alendronato sódico 70 mg, 
comprimido Elofar CMP 10000 0,2099 2.099,00

14 1 Gliconato de cálcio 10%. Solução 
injetável.  Ampola 10 ml./ Isofarma AMP 6000 1,5451 9.270,60

22 1 Tiamina 300 mg. Comprimido. Prati CMP 50000 0,1899 9.495,00
Valor Total do Fornecedor: R$ 44.278,10 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 199.555,60 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e sessenta centavos
Lotes frustrados e/ou cancelados: 05, 10 e 16

Ponta Grossa/PR, 23 de julho de 2018.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
PREGÃO Nº 190/2018

EMISSÃO: 23 de julho de 2018
PROC: 336
MINUTA: 272/2018
ABERTURA: 13 de agosto de 2018
HORÁRIO: 13:00
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 
16657/17, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo Maior 
desconto percentual – Global conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal 8.490/2014, Lei Municipal nº 8.056/2005 e Lei Municipal 
8393/2005 e Decreto Municipal nº 2.155/2008, e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 
9106, de 05 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº 3216, de 30 de junho de 2009 e Decreto 
Municipal nº140/2003 e suas alterações posteriores e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e na Lei nº 8.078, de 1990 do Código de 
Defesa do Consumidor.
LICITAÇÃO ABERTO A AMPLA CONCORRÊNCIA BASEANDO-SE NO ART. 49 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
TIPO: Maior desconto percentual – Global
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: das 08h00m do dia 13/08/2018 às 12h00m do dia 
13/08/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13:00 horas do dia 13/08/2018.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950.
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
E-mail: maurocesar.i70@hotmail.com
Telefone: (42) 3220-1000 Ramal 1006 
Fax: mesmos acima
1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa especializada para 
prestação, sob demanda, dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de 
peças, nos veículos  leves e pesados e equipamentos da frota dos Programas, Patrulha Agrícola, 
Serviço de Inspeção Municipal, Mercado da Família e Feira Verde da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com as características constantes no ANEXO I:
1.1  DOCUMENTOS ANEXOS:
Todos os participantes do Pregão deverão anexar na Página da BLL, os documentos solicitados 
no anexo 2 do edital (os que forem solicitados), quando do cadastramento da proposta, em 
local próprio para documentos e não junto com a proposta, para não ser desclassificado pela 
identificação da mesma. Os documentos com prazo de validade deverão ser atualizados no 
Sistema BLL. Para os participantes Vencedores, os documentos anexados não precisarão ser 
enviados por e-mail, enviar apenas aqueles documentos não solicitados na BLL e a Proposta com 
valores adequados e após os originais nos prazos estabelecidos em edital.
Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão.
Compõem este Edital os Anexos:
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR
ANEXO 04 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL
ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, FATOS IMPEDITIVOS, NÃO EMPREGA           
MENOR, RESPONSABILIDADE, NÃO INTEGRA EM SEU CORPO SOCIAL EMPREGADO 
PÚBLICO 

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO
ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS DETERMINAÇÕES DE RECOLHIMENTO E   
DESCARTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES
ANEXO 08 – MINUTA DE CONTRATO 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1  O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através 
do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. 
2.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões 
(www.bll.org.br).

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
4.2  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões.
4.3  É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
4.4  Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, recuperação judicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito 
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.
4.5  O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas. 
4.6  O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu 
operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no 
pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04)
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões 
(ANEXO 04) e 
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento 
operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04.
4.7  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
proponente, em cada Lote, neste Pregão realizado pelo Município de Ponta Grossa, sob pena de 
exclusão sumária das licitantes representadas.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação.
credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado 
em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
5.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, 
por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 
de senha privativa.
5.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - 
Bolsa De Licitações e Leilões.
5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de 
Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
participação:
5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) 
e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.  
5.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante;
5.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, 
ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
abertura DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das propostas. Todo contato com o pregoeiro deve ser feito através do 
chat disponibilizado pelo sistema. O pregoeiro não atenderá licitantes durante a disputa, 
seja via telefone, e-mail ou qualquer outro meio que não o chat do sistema. 
5.12  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.13 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema.
5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.
5.15  As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 
(REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO LOTE) e não havendo lances com valores iguais ou 
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inferiores, serão desclassificados;
5.16  Fica a critério do (a) pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores 
digitados errados ou situação semelhante, mesmo que, antes do início da disputa de lances;
5.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
5.18 No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a 
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízos dos atos realizados. 
5.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, 
na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando 
data e hora da reabertura da sessão.
5.20 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual, será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO)
5.20.1  Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em 
uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
5.21 Facultativamente, o (a) Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo 
de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar 
o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, 
bem como decidir sobre sua aceitação.
5.22 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca 
da aceitação do lance de menor valor.
5.23 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando 
a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 6), deverão ser enviados 
ao e-mail do pregoeiro até 02 (duas) horas após o término do Certame. 
5.24 Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados 
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa: 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950.
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
E-mail: maurocesar.i70@hotmail.com
Telefone: (42) 3220-1000   Ramal 1006
5.25 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.24. 
5.26 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 12, deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro 
(a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
5.27 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender 
às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também 
nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
5.28 Caso não sejam apresentados lances serão verificados a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação.
5.29 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.30 Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 
123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o 
desempate, poderá o (a) pregoeiro (a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 
valor de referência definido pela administração pública.

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2  No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no 
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme 
a ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações 
contendo as especificações e marcas dos serviços e/ou produtos neste campo implicará na 
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 
proposta.
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 e 03. 
6.3 A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública 
do Pregão.
6.4  Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal 
em campo próprio no site da BLL) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não 
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a 
Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/14.
6.5  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA 
FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.  Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
7.1 A Empresa vencedora, deverá enviar ao (a) Pregoeiro (a), a Proposta de Preços escrita, com 
o(s) valor (es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas 
e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, 
em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone 
e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.24, deste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter: 
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou 
destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das 
propostas virtuais;
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas 
que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01 e 03, 
deste Edital e;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
7.2  O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no 
endereço indicado no Anexo 01.
7.3  Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor 
preço (TIPO ESTABELECIDO).
7.4 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
7.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 Para julgamento será adotado o critério de Maior desconto percentual – Global, observado 
o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
8.2  EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
8.2.1  Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo 
sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) 
minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do 
certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o 
objeto do pregão;
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio 
eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar 
melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”; 
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na 
forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.2.2  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que 
atenda aos requisitos de habilitação.
8.3 O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
8.5 Ocorrendo à situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o (a) Pregoeiro (a) 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.
8.6 De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.
09. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02. 

10.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/
ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente.
10.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado 
poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório
10.3 O (A) pregoeiro (a) emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos 
encaminhamentos necessários.
10.4 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro 
(a) poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
10.5 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
10.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.7 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
10.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.
As Impugnações, Esclarecimentos e Os recursos deverão ser enviados em duas vias 
Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de PONTA GROSSA, no 
endereço: Av. Visconde de Taunay, 950 Bairro Ronda, CEP 84051-000, setor de protocolo, andar 
térreo - direcionada ao DECOM, Departamento de Compras, esta via deverá estar em papel 
timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para 
que possa ser anexada no processo.
 Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia  por e-mail  (e-mail do 
pregoeiro indicado na pág. 01 do edital) para que seja possível a publicação on-line das razões do 
recurso interposto e a decisão cabida à este.
A DECISÃO FINAL e o PARECER JURÍDICO proveniente das impugnações e recursos será 
publicado no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa, sendo que a contagem dos prazos 
legais de manifestação inicia-se a partir do dia subsequente a mesma.

11.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, art. 2º da Lei Municipal 8.393/2005 e responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita 
pela Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do serviço do objeto 
licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 
corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das 
outras sanções cabíveis.
A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial.
O licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo 
ou firmar declaração falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo 
da gravidade de cada caso, descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar 
com a administração, restando, ainda, descredenciado do sistema de registro cadastral de 
fornecedores do Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração e 
Negócios Jurídicos, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n° 8.393/2005, Decreto nº 
140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.
11.1.1  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo.

12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO
PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
12.1.  Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para 
assinatura do contrato que terá a vigência de 12 meses e através da devida nota de empenho e/ou 
prestação dos serviços, conforme cronograma anexo 1 do edital, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 11, deste Edital.
12.2  O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, 
podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às 
condições de recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes do ANEXO 05 deste edital, e 
deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus 
para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com 
a legislação vigente.

13. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 30 dias a entrega/execução do objeto com a apresentação 
da respectiva fatura, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta corrente 
devidamente identificada, indicada pela empresa na 1ª via da nota fiscal.
No momento da liquidação do contrato, a contratada deverá apresentar certidões negativas de 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.362 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2018 11

débitos junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Trabalhista.
13.1  Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos 
com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em 
observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, e 55, inciso III, da Lei Federal nº’ 
8.666, de 1993, com suas alterações posteriores, ficando suspensos por 01 (um) ano quaisquer 
reajustes de preços.

14.    DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1   Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 
060022033401052042.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
060022033401052042.3.3.90.30.00.00 -  MATERIAL DE CONSUMO

15.  DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 
dos participantes da licitação. O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA poderá, ainda, prorrogar, a 
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
15.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.3 É facultado a (o) Pregoeiro (a), ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta.
15.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação e/ou aquisição.
15.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município.
15.8  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a).
15.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.
15.10  Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações 
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições 
de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada.
15.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado 
o (a) Pregoeiro (a).
15.12  O (A) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário de 
12:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, à Av. Visconde de Taunay, 950 (Ronda), para melhores esclarecimentos.
15.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte 
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
15.14  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.
15.15  O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
15.15.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), nos termos da 
legislação pertinente.
15.16  As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que 
se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento 
do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada. 
15.17  Atendida à conveniência administrativa ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, 
em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações 
da Lei nº 8.883/94.
15.18 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus  
fornecedores e  subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante  
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem  
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução  
de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo  de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou  sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer  
preços  em níveis e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou  sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a  
execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer  
declarações  falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de  
impedir materialmente  a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja  
intenção seja impedir materialmente o  exercício do direito de o organismo financeiro multilateral  
promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,  
mediante  adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou  
pessoa física, inclusive  declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para  outorga de contratos  financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o  
envolvimento da empresa, diretamente  ou por meio de um agente, em práticas corruptas,  
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao  participar da licitação ou da execução um  
contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a  
contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou  
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
permitirá  que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 
que o  organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de  execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação 
e à   execução do contrato.

Ponta Grossa, 23 de julho de 2018.
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANEXO 01 
OBJETO / JUSTIFICATIVA: 

O presente Pregão tem por objeto, Contratação de empresa especializada para prestação, sob 
demanda, dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, nos 
veículos  leves e pesados e equipamentos da frota dos Programas, Patrulha Agrícola, Serviço 
de Inspeção Municipal, Mercado da Família e Feira Verde da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste 
Termo de Referência.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito 

no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
PREGÃO Nº 190/2018
1.1 TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
LOTE 1

Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$
LOTE 01 – FIAT, FORD E  WOLKSWAGEN 2.500,00 2.500,00

TOTAL 2.500,00
Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$

LOTE 01 –FIAT, FORD E WOLKSWAGEN 1.500,00 1.500,00
TOTAL LOTE 4.000,00

VALOR INICIAL DA HORA DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA: R$ 177,00 (cento e setenta e sete 
reais)
LOTE 2
VALOR UNITÁRIO E TOTAL MÁXIMO

Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$
LOTE 02  - Ford e Wolkswagen ( caminhões) 4.500,00 4.500,00

TOTAL 4.500,00
Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$

LOTE 02- Ford e Wolkswagen ( caminhões) 2.500,00 2.500,00
TOTAL LOTE 7.000,00

 LOTE 3
VALOR UNITÁRIO E TOTAL MÁXIMO

Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$
LOTE 03 – kombat; Randon; Massey; New Holland, 6.500,00 6.500,00

TOTAL 6.500,00
Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$

LOTE 03 - kombat; Randon; Massey; New Holland, 2.500,00 2.500,00
TOTAL LOTE 9.000,00

PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E FORNECIMENTO DE PEÇAS

1 - OBJETO:
0.1 - Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, dos serviços de 
manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, nos veículos  leves e pesados e 
equipamentos da frota dos Programas, Patrulha Agrícola, Serviço de Inspeção Municipal, Mercado 
da Família e Feira Verde da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O 
valor do presente contrato deverá ser de R$ 20.000,00 e acumulado nos meses onde o valor não 
for utilizado.

2 - JUSTIFICATIVA:
2.1 - A realização de todo e qualquer serviço e/ou troca de peças nos veículos citados neste projeto 
básico, visam à manutenção, em caso de quebra, e/ou conservação do pleno funcionamento dos 
mesmos, assim como os mesmos foram disponibilizados pelo fornecedor do equipamento no ato 
de aquisição destes, sendo esta manutenção necessária e imprescindível para a realização dos 
serviços executados por esta secretaria onde os veículos são lotados.

3 - TERMINOLOGIA:
Para o fiel cumprimento dos serviços contratados, serão adotadas as seguintes definições para 
os vocábulos abaixo:
3.1 - MANUTENÇÃO: É o conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou 
recolocar o veículo em condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções periódicas 
e corretivas, subdivididas em:
3.1.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (periódica): Sistemática regular de revisões com o 
intuito de proporcionar as melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu 
funcionamento, rendimento e segurança, contemplando a prevenção de defeitos que possam 
resultar na indisponibilidade do mesmo. Devem obedecer às determinações existentes no manual 
de cada fabricante. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia 
autorização do Gestor ou Fiscal do Contrato;
3.1.2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA: Atividade que visa tornar operacional o veículo 
ocasionalmente desativado ou com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes 
originados pelo uso ou falha no processo fabril. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão 
ser feitos mediante prévia autorização do Gestor ou Fiscal do Contrato;

4 - SERVIÇOS:
Para os veículos/equipamentos citados neste projeto básico, enquadrar-se-ão os seguintes 
serviços:
4.1 - Mecânica Geral: Consiste nos serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, 
carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção, velas, bomba e bicos injetores, sistema de freios e 
embreagem e todos os outros serviços afins;
4.2 - Lanternagem: Consiste nos serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, pára-
choques, carrocerias em alumínio (tipo baú), cabos de acionamento de capô e/ou porta-malas, 
solda em geral e todos os outros serviços afins;
4.3 - Pintura / Estufa: Consiste nos serviços de pintura automotiva externa ou interna, com 
polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida e todos os 
outros serviços afins;
4.4 - Sistema Elétrico: Consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas dos 
veículos (faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, limpadores de pára-
brisa e outros);
4.5 - Sistema Hidráulico: Consiste nos serviços de substituição ou conserto nos sistemas 
hidráulicos dos veículos (freios, direção e outros);  
4.6 - Suspensão: Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, 
estabilizadores, borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os outros 
serviços afins;
4.7 - Vidraceiro: Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e lateral, 
retrovisores, borrachas dos vidros, substituição e instalação de películas automotivas, polimento 
dos pára-brisas e todos os outros serviços afins;
4.8 – Borracharia: Consiste nos serviços de reparos, montagem e desmontagem de pneus em 
suas respectivas rodas, balanceamento, alinhamento e geometria dos veículos/equipamentos;
4.9 - Ar condicionado: Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do 
interior do veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, higienização, 
troca de componentes eletrônicos, filtros de cabine/pólen e todos os outros serviços afins;
4.10 – Estofaria: Consiste nos serviços de reparo e/ou troca de estofados, bancos, encosto de 
cabeça tapetes (borracha e/ou pano) e todos os outros serviços afins;

5 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1 - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:
5.1.1 - Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação dos 
equipamentos descritos no item 15 deste;
5.1.2 - Fornecimento de peças originais ou de primeira linha e materiais específicos a serem 
utilizados na execução dos serviços referidos no item anterior.
5.2 - As peças e acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e originais ou de primeira linha, 
com garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no 
orçamento da CONTRATADA;
5.3 - As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues à 
CONTRATANTE, no ato do recebimento do veículo devidamente consertado;
5.4 - A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de 
procedimentos necessários ao bom funcionamento dos equipamentos;
5.5 – Os prazos para realização dos serviços decorrem de acordo com as modalidades:
5.5.1 – SOCORRO:
5.5.1.1 – A CONTRATADA, na modalidade “SOCORRO”, deverá providenciar o conserto “in 
loco” do veiculo e/ou equipamento, ou o recolhimento do mesmo para local designado pela 
CONTRATANTE no prazo máximo de 1 (uma) hora contabilizada a partir do contato entre as partes 
envolvidas, dentro dos horários pré-fixados de funcionamento da CONTRATADA;
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5.5.2 – NORMAL:
5.5.2.1 – A CONTRATADA tem prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para fornecer 
orçamento dos veículos/equipamento apresentados pela CONTRATANTE para manutenção;
5.5.2.2 – Após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE, e assinado o recebimento 
da mesma pela CONTRATADA, esta por sua vez, obriga-se a concluir o serviço nos prazos 
máximos estipulados para os serviços descritos de acordo com a tabela tempária vigente do 
SINDIREPA/PR (Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos do Estado do Paraná); em 
nos valores máximos constantes da tabela do fabricante ou Audatex aplicando a de menor valor
5.5.2.2.1 – Os serviços não previstos na tabela tempária do SINDIREPA/PR deverão  utilizar os 
valores da tabela do fabricante ou Audatex, aplicando a de menor valor.
5.6 - A manutenção preventiva deverá ser organizada através de fichas padronizadas de 
controle de serviço, além de outros expedientes julgados adequados pela CONTRATADA e em 
conformidade com as orientações técnicas de cada fabricante;
5.7 - Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta 
no período de 8h às 18h, nos dias úteis, e de 8h as 12h, aos sábados;
5.8 - Todo serviço somente será realizado após autorização do Fiscal do Contrato, mediante prévio 
orçamento da CONTRATADA;
5.9 - O local de execução dos serviços será a critério da necessidade para cada tipo de serviço a 
ser prestado e sua modalidade, desde que autorizado pela CONTRATANTE;

6 - GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS:
6.1 - A CONTRATADA deverá conceder garantia dos serviços e peças, na forma a seguir:
6.1.1 - Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos 
serviços, que não poderá ser inferior a 03 (três) meses;
6.1.2 - Para o fornecimento de peças, contados da efetiva troca das mesmas, que não poderá ser 
inferior a 06 (seis) meses, ou a garantia explícita do fabricante da peça/item trocado, considerando-
se o que se extinguir primeiro;

7 - REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS:
7.1 - As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação 
ou quebra decorrente do uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças 
originais novas, de primeiro uso, pela empresa CONTRATADA, que deverá, obrigatoriamente, 
obter a autorização expressa da CONTRATANTE antes da realização de quaisquer possíveis 
substituições;
7.2 - Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no 
mercado e mediante comprovação e justificativa por escrito por parte da CONTRATADA, poderá 
ser admitida a substituição por similar de boa qualidade, apenas quando houver justificativa prévia, 
fundamentada e aceita pela CONTRATANTE;
7.3 - As peças de reposição e demais componentes, necessários para a manutenção, 
deverão ser fornecidos pela empresa com preços compatíveis com a Tabela Oficial de Peças 
das concessionárias e/ou dos fabricantes dos materiais, além dos descontos propostos pela 
CONTRATADA;
7.4 - Os materiais de consumo utilizados nos reparos, dentre outros de uso corriqueiro, 
indispensáveis para manutenção dos equipamentos objeto deste termo, estão incluídos no valor 
do contrato e seu fornecimento não acarretará ônus à CONTRATANTE;
7.5 - Quando constatada a incompatibilidade dos preços apresentados pela CONTRATADA com 
os de mercado, a CONTRATANTE poderá adquirir peças e componentes de outras empresas;
7.6 - A CONTRATADA realizará a instalação de todas as peças, componentes e acessórios, 
inclusive os que forem adquiridos pela CONTRATANTE, no caso descrito no item 7.5; 
7.7 - Todas as peças, componentes e acessórios substituídos deverão ser entregues ao Fiscal 
do Contrato;
7.8 - Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA 
deverá providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

8 - IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL/PEÇAS
VALOR UNITÁRIO E TOTAL MÁXIMO

Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$
LOTE 01 – FIAT, FORD E  WOLKSWAGEN 2.500,00 2.500,00

TOTAL 2.500,00
Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$

LOTE 01 –FIAT, FORD E WOLKSWAGEN 1.500,00 1.500,00
TOTAL LOTE 4.000,00

VALOR INICIAL DA HORA DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA: R$ 177,00 (cento e setenta e sete 
reais)
VALOR UNITÁRIO E TOTAL MÁXIMO

Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$
LOTE 02  - Ford e Wolkswagen ( caminhões) 4.500,00 4.500,00

TOTAL 4.500,00
Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$

LOTE 02- Ford e Wolkswagen ( caminhões) 2.500,00 2.500,00
TOTAL LOTE 7.000,00

VALOR UNITÁRIO E TOTAL MÁXIMO
Produto (Peças) Unitário: R$ Total: R$

LOTE 03 – kombat; Randon; Massey; New Holland, 6.500,00 6.500,00
TOTAL 6.500,00

Mão de Obra Unitário: R$ Total: R$
LOTE 03 - kombat; Randon; Massey; New Holland, 2.500,00 2.500,00

TOTAL LOTE 9.000,00

9 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 - O pagamento será efetuado conforme ocorrerem protocolizações pertinentes a tal, sendo 
estas de responsabilidade da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE, por intermédio da PRAÇA 
DE ATENDIMENTO desta Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e, após trâmite processual 
necessário, emissão de empenho, apresentação de notas fiscais e as devidas aprovações da 
fiscalização do contrato e demais autorizações necessárias.
10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
código Reduzido Secretaria Produtos

262 SECRETARIA MUNIC. DE 
AGRIC. E PECUÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA 
MECANIZADA (MAT. CONSUMO)

265 SECRETARIA MUNIC. DE 
AGRIC. E PECUÁRIA.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA 
MECANIZADA (SERVIÇOS. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA)

302 
SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. E PECUÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)

332 SECRETARIA MUNIC. DE 
AGRIC. E PECUÁRIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 
ABASTECIMENTO                 (SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA)

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 – Cumprir fielmente o descrito nos itens 5, 6, 7 e 9 deste, bem como todos os seus sub-itens;
11.2 – Possuir e manter, no ato da contratação e durante toda a vigência contratual, SELO VERDE/
SINDIREPA-PR, com o intuito de minimizar o impacto ambiental gerado por resíduos e promover 
iniciativas de consciência ambiental;
11.3 – Possuir Licença de Operação expedida pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná;
11.4 - Disponibilizar estrutura física compatível para a realização dos serviços a que se prestarão, 
contando com no mínimo:
11.4.1 - Pátio com cobertura de no mínimo 100m² (cem metros quadrados) dentro do município 
de Ponta Grossa;
11.4.1.1 – Caso a empresa ganhadora do certame não possua filial neste município, a mesma 
se obriga a montar e manter, durante toda a vigência contratual, a mesma estrutura física exigida 
neste, com o intuito de minimizar o tempo de parada dos equipamentos que porventura vierem a 
sofrer qualquer tipo de manutenção, em prazo máximo fixado pela fiscalização do contrato;
11.4.2 - A empresa deverá ter em suas dependências pelo menos 01 (um) elevador hidráulico;
11.4.3 – Equipamentos para análise de sistema de injeção eletrônica (scanner veicular);
11.4.4 – Máquina para limpeza de bicos injetores de combustível;

11.4.5 - Ferramental compatível que possibilite o atendimento da frota que compõe o(s) lote(s) 
anexo(s);
11.4.6 – Equipe qualificada para a realização dos serviços pertinentes ao objeto licitado;
11.4.7 – Disponibilizar serviço de guincho durante os horários pré-fixados de funcionamento;
11.5 – Todo e qualquer transporte, de veiculo e/ou equipamento, peça, produto, ferramental ou 
pessoal, que seja necessário a realização do objeto da presente licitação, será de responsabilidade 
e ônus da empresa ganhadora do certame, salvo quando, tratar-se de procedimento interno e/ou 
de melhor entendimento da fiscalização;
11.5 - Dispor em sua equipe técnica de pelo menos 01 (um) responsável com formação de nível 
superior ou na ausência deste, um profissional com formação técnica na área pertinente ao objeto 
da presente licitação, devendo este profissional estar registrado na empresa num prazo não 
inferior a 6 (seis) meses devendo 
ainda, a empresa se comprometer a manter no quadro permanente de funcionários, durante a 
vigência do contrato;
11.5.1 – “Profissional com formação técnica na área pertinente ao objeto da presente licitação” é o 
funcionário que realizou cursos de capacitação na área pertinente a sua atuação profissional e que 
possa comprová-lo através de certificados; 
11.6 – No caso de aquisição de novos equipamentos por parte da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA, depois de devidamente comunicada, terá prazo máximo de 2 (dois) dias úteis 
para expedir carta de anuência à inclusão deste novos veículos e/ou equipamentos no contrato 
pertinente à marca deste, ou ainda, aplicar-se-á o mesmo prazo para expedição de carta de recusa 
ao mesmo tema.

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
12.1 – Proceder aos pagamentos conforme condições descritas no item 10 deste;
12.2 – Fiscalizar os serviços realizados;

13 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 – A fiscalização do presente será realizada por servidores indicados pelas secretarias às 
quais os veículos estão lotados;
13.1.1 – Na ausência de indicação conforme o disposto no item anterior, a fiscalização do presente 
será realizada pelos servidores abaixo relacionados;
Nome: Eldo Berger
RG: 
Endereço: 
Fone: (42) 3901 1686

Nome: Patricia Gerlinger Striquer
RG: 1170250-3
Endereço: 
Fone: (42) 3901 1686

Nome: Octávio Maurício Torrens
RG: 5208369=41
Endereço: 
Fone: (42) 3901 1686

Nome: Janete Ap. Martiniak
RG: 
Endereço: 
Fone: (42) 3901 1686

ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 190/2018

1. HABILITAÇÃO
 “Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do  
certame”. 
 “Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de  
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta)  
dias da data estabelecida para a disputa da licitação”.
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da 
disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos 
deverão ser encaminhados ao e-mail do Pregoeiro (joaosmab@hotmail.com), com posterior 
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do 
Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na 
data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de 
Taunay, 950 (PR), CEP: 84051-000, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando o prazo 
de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 
1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.1 Habilitação Jurídica
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;
b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício.
c) Certidão da Junta Comercial para as ME/EPP/MEI, data de emissão não superior a 60 dias. 
1.2.2. Regularidade Fiscal
a) CNPJ  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal e com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria 
da Fazenda Nacional;
c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente;
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente;
d.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser 
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 
12.440, de 2011). www.tst.gov.br
g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; (CICAD)
1.2.3 Habilitação Técnica: 
a) Comprovação de aptidão através de 02 (dois) atestados de capacidade técnica, sendo que 
no mínimo 01 (um) deve ser fornecido por pessoa jurídica de direito público que declare que 
a proponente já realizou o serviço de igual natureza desta licitação, mensurando através de 
quantitativos a frota da declarante; A declaração deve conter ainda a identificação e assinatura 
do responsável pela contratação, indicando o número do contrato assinado; Se fornecido por 
pessoa jurídica de direito privado, deverá indicar a natureza do serviço com nome do representante 
legal e assinatura com firma reconhecida. Os atestados devem comprovar o bom desempenho 
da empresa em serviço, compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto 
da presente licitação. Não será aceito atestado de empresa que pertença ao mesmo grupo 
empresarial;
b) Declaração de que a licitante, caso vença o certame, utilizará a Tabela de Horas do Fabricante, 
na execução de seus serviços. O tempo gasto para determinado serviço será aquele constante na 
“Tabela Tempária” fornecida pelo Fabricante;
c) Declaração de que a licitante, caso vença o certame, concederá o percentual de desconto sobre 
a Tabela de Preços Oficial fornecida pelo fabricante do veículo, no fornecimento de peças;
d) Declaração de que possui em seu corpo técnico especializado pelo menos 01 (um) responsável 
com formação de nível superior, ou, na ausência deste, um profissional com formação técnica, 
na área pertinente ao objeto da presente licitação. Por “profissional com formação técnica na 
área pertinente ao objeto da presente licitação” entende-se o funcionário que realizou cursos de 
capacitação na área pertinente a sua atuação profissional, e que possa comprová-los através de 
certificados. OBS: A prova de o funcionário fazer parte do corpo técnico da empresa será feita, em 
se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e, no caso 
de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Também 
será aceito como comprovação de vínculo empregatício a cópia do contrato particular de trabalho; 
e) Declaração de que disponibilizará o orçamento solicitado pela fiscalização, num prazo inferior 
a 08 (oito) horas, salvo os casos específicos, em que será prorrogado mediante autorização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
f) Apresentar cópia da Licença de Operação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) com prazo de 
validade em vigor;
g) Apresentar cópia do SELO VERDE/SINDIREPA/PG (Sindicato das Indústrias de Reparação de 
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Veículos de Ponta Grossa);
h) Apresentar cópia da apólice do seguro empresarial em vigência, a fim de comprovar que possui 
Seguro Empresarial para cobertura dos veículos estacionados na empresa para execução dos 
serviços, e para testes dos veículos em vias públicas;
i) Apresentar cópia da certidão de licenciamento (placa de experiência), fornecida pelo DETRAN-
PR, dentro de seu prazo de validade;
j) Apresentação do atestado de visita técnica.
1.2.4.  Declarações:
Assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, 
conforme modelo do anexo 5;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas 
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 5;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 
de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 5;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou 
membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º 
inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 5;
e) Declaração de Responsabilidade, anexo 5;
f) Declaração de ME/EPP e de Faturamento, anexo 6.
1.2.5. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.
a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada 
certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.
a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias de sua emissão.
1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia 
simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a) /Equipe de Apoio, mediante conferência com os 
originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac-símile). As cópias 
deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.4. O (A) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso 
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento.
1.5.  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação. 
1.6.  Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ 
e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, 
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a 
Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
1.7.  Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
1.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasião da licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição fiscal.
1.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, conforme § 1º do Artigo 43 da Lei 147/2014.
1.10.   A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
1.11.  É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.

ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 190/2018

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, 
na Forma Eletrônica nº 190/2018 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos.
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)
Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Total

TOTAL Total Geral dos Itens

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos de acordo com o Anexo 01, a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
local e data
NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Obs: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.

anexo 04
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Social)
Endereço:
Complemento Bairro:
Cidade: UF
CEP: CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG
Telefone comercial: Fax:
Celular: E-mail:
Representante legal:
Cargo: Telefone:
Ramo de Atividade:

1.  Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2.  São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara 
ter pleno conhecimento;
iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
I; e
v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3.  O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de 
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 
4.  O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.   
5.  (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga 
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de 
seu interesse realizado por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
ii.  apresentar lance de preço;
iii.  apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
vi. apresentar e retirar documentos;
vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
viii.  assinar documentos relativos às propostas;
ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, 
que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, 
a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 
andamento. 

Local e data: 
Assinatura:_____________________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema 
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:

CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

2 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

3 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no 
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.  
Local e data: 
Responsável:___________________________________________________________

Assinatura:_____________________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)

ANEXO 05
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à 
Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que 
nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do 
Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos 
os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

_____________________________________________________________________________
_________
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(Nome da empresa)
_____________________________________________________________________________
_________
CNPJ / MF nº, 
_____________________________________________________________________________
_________
Sediada (endereço completo) 
_____________________________________________________________________________
_________
Local e data
_____________________________________________________________________________
_________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

ANEXO 06
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018
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 R$ Faturamento R$
Janeiro/2017 Janeiro/2018
Fevereiro/2017 Fevereiro/2018
Março/2017 Março/2018
Abril/2017 Abril/2018
Maio/2017 Maio/2018
Junho/2017 Junho/2018
Julho/2017 Julho/2018
Agosto/2017 Agosto/2018
Setembro/2017 Setembro/2018
Outubro/2017 Outubro/2018
Novembro/2017 Novembro/2018
Dezembro/2017 Dezembro/2018
Acumulado/2017 Acumulado/2018

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.
________________________________________
Local e data 
Sócio proprietário:     Contador da ME/EPP:
___________________________________   _______________________________________

ANEXO 07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS DETERMINAÇÕES DE RECOLHIMENTO E DESCARTE 
DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES. Declaramos, sob as penas da Lei, que na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, Pregão, na forma Presencial, instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, cumprimos as determinações legais de recolhimento e descarte de 
óleo e lubrificantes, estando de acordo com as condições estabelecidas, no item I do anexo ao 
Decreto Municipal 11.328/2016.
 __________________, ________ de ____________________ de 2018.

_____________________________________________________________________________
____________
(Nome da empresa)

_____________________________________________________________________________
____________
(CNPJ)
______________________________________________________________________________
___________ Sediada (endereço completo)
_____________________________________________________________________________
____________
Local e data
_____________________________________________________________________________
____________
Nome e nº da identidade do declarante

ANEXO 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2018

MINUTA N° 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA E A EMPRESA________

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, inscrito no 
CNPJ sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo com o decreto municipal nº 
7.592 de 22 de julho de 2013, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Sr. IVONEI AFONSO VIEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 3.142.917-0 
SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 192.798.176-04, residente e domiciliado na Av. Anita Garibaldi nº 
1400. Apartamento 101. CEP: 84015-050, nesta cidade e comarca; e

CONTRATADA:       _____________________________ pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua ______________________________________, na cidade de __________
________________________, CEP____________, fone ____________inscrita no CNPJ sob o 
n° _________________________, representada pelo Sr. ________________________________
, portador da Cédula de Identidade RG nº____________ e do  CPF/MF _____________________, 
residente e domiciliado na cidade de __________________________, sito à Rua____________ 
CEP_________, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e 
contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço  sob demanda, referente a manutenção 
corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, nos veículos  leves e pesados e equipamentos 
da frota dos Programas, Patrulha Agrícola, Serviço de Inspeção Municipal, Mercado da Família 
e Feira Verde da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em estrita 
observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob 
modalidade pregão nº _____, de ____, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme 
consta dos protocolados municipais números _____ e _________, regendo-se pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital 
referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato abrange as tarefas onde as descrição dos itens estão constantes 
no anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ _____, constante da proposta vencedora da licitação, 
aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução 
do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 06002
.2033401052042/3390303999/3390391999. Código Reduzido n° 262, 265, 302 e 332.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento do presente contrato será efetuado em 15 (quinze) dia após solicitação, mediante 
requerimento protocolado apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura e cópia do contrato.
O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada 
pela fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, 
acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, 
respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:
a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
c) A Certidão Negativa Municipal.
d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da expedição da ordem de serviço, prorrogável por mesmo período a critério da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no edital de licitação, na 
proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos 
pela CONTRATANTE mediante atestado pela fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos direitos
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas 
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
2. Das obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
3. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços na forma ajustada;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a CONTRATADA 
e seus empregados;
c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas 
datas determinadas pela legislação em vigor;
d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação específica;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como 
Certidões Negativas de Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT;
g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato;
i) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente 
contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.
l) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos 
os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por escrito;
m) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto do presente 
CONTRATO.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:
A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo no todo a 
nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 
e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE 
na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A fiscalização ficará a cargo dos servidores Octavio Mauricio Torrens, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 88612507 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 957.081.389-04, residente e 
domiciliado à Rua Sebastião Paraná, nº 1302, Ronda, Ponta Grossa/Paraná, Patrícia Gerlinger 
Striquer, portadora do RG sob nº 1.170.250-3 SSP/PR e CPF/FM sob nº 597.118.849-68, CREA 
20948- D/PR, residente e domiciliada a Rua Dr. Colares nº 530  aptº 702”, Ponta Grossa – Paraná, 
Eldo Berger_____ e Janete Aparecida Martiniak. _____

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes deste CONTRATO 
serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização, impedir 
o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os 
equipamentos necessários na época prevista para seu funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão, 
aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal n° 8393, de 29 de dezembro de 2005 e 
de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para prestação do serviço;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
d) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita 
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pela Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;
Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 
pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA
O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial 
do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar entre prepostos ou 
diretamente.
Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato.
Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações emanados dos 
mesmos.
Da fraude e da corrupção:
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte 
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
permitirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação 
e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 
foro da Comarca de Ponta Grossa.
Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados ao presente.
Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 
presentes ao ato.

Ponta Grossa, ______ 
CONTRATADA CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:
TAISA CARVALHO SUZANA GIOVANETTI

CPF/MF 073.619.219-06 CPF/MF 882.733.509-91

CONTRATO N°.__/_____

ANEXO I
Prestação de serviços sob demanda, referente a manutenção corretiva e preventiva, com 
fornecimento de peças, nos veículos  leves e pesados e equipamentos da frota dos Programas, 
Patrulha Agrícola, Serviço de Inspeção Municipal, Mercado da Família e Feira Verde da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
LOTE 1

Produto (Peças) Unitário: R$
LOTE 01 – FIAT, FORD E  WOLKSWAGEN

Mão de Obra Unitário: R$
LOTE 01 –FIAT, FORD E WOLKSWAGEN 

LOTE 2
Produto (Peças) Unitário: R$

LOTE 02  - Ford e Wolkswagen ( caminhões)
Mão de Obra Unitário: R$

LOTE 02- Ford e Wolkswagen ( caminhões)

LOTE 3
Produto (Peças) Unitário: R$

LOTE 03 – kombat; Randon; Massey; New Holland, 
Mão de Obra Unitário: R$

LOTE 03 - kombat; Randon; Massey; New Holland,

TERMINOLOGIA:
Para o fiel cumprimento dos serviços contratados, serão adotadas as seguintes definições para 
os vocábulos abaixo:
- MANUTENÇÃO: É o conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou 
recolocar o veículo em condições ideais de funcionamento, por meio de manutenções periódicas 
e corretivas, subdivididas em:
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA (periódica): Sistemática regular de revisões com o intuito de 
proporcionar as melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu funcionamento, 
rendimento e segurança, contemplando a prevenção de defeitos que possam resultar na 
indisponibilidade do mesmo. Devem obedecer às determinações existentes no manual de 
cada fabricante. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante prévia 
autorização do Gestor ou Fiscal do Contrato;

- MANUTENÇÃO CORRETIVA: Atividade que visa tornar operacional o veículo ocasionalmente 
desativado ou com funcionamento debilitado em razão de defeitos e desgastes originados pelo uso 
ou falha no processo fabril. Os serviços que exigirem a troca de peças deverão ser feitos mediante 
prévia autorização do Gestor ou Fiscal do Contrato;

- SERVIÇOS:
Para os veículos/equipamentos citados neste projeto básico, enquadrar-se-ão os seguintes 

serviços:

- Mecânica Geral: Consiste nos serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de câmbio, 
carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção, velas, bomba e bicos injetores, sistema de freios e 
embreagem e todos os outros serviços afins;
- Lanternagem: Consiste nos serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, pára-choques, 
carrocerias em alumínio (tipo baú), cabos de acionamento de capô e/ou porta-malas, solda em 
geral e todos os outros serviços afins;
- Pintura / Estufa: Consiste nos serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, 
enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida e todos os outros 
serviços afins;
- Sistema Elétrico: Consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas dos 
veículos (faróis, lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, limpadores de pára-
brisa e outros);
- Sistema Hidráulico: Consiste nos serviços de substituição ou conserto nos sistemas hidráulicos 
dos veículos (freios, direção e outros);  
- Suspensão: Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, 
estabilizadores, borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os outros 
serviços afins;
- Vidraceiro: Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e lateral, 
retrovisores, borrachas dos vidros, substituição e instalação de películas automotivas, polimento 
dos pára-brisas e todos os outros serviços afins;
– Borracharia: Consiste nos serviços de reparos, montagem e desmontagem de pneus em suas 
respectivas rodas, balanceamento, alinhamento e geometria dos veículos/equipamentos;
- Ar condicionado: Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior 
do veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, higienização, troca de 
componentes eletrônicos, filtros de cabine/pólen e todos os outros serviços afins;
– Estofaria: Consiste nos serviços de reparo e/ou troca de estofados, bancos, encosto de cabeça 
tapetes (borracha e/ou pano) e todos os outros serviços afins;

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de:
- Mão de obra referente à execução de reparos, conservação e recuperação dos equipamentos 
descritos no item 15 deste;
- Fornecimento de peças originais ou de primeira linha e materiais específicos a serem utilizados 
na execução dos serviços referidos no item anterior.
- As peças e acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e originais ou de primeira linha, 
com garantia de fábrica/montadora, e os serviços prestados deverão ter garantia expressa no 
orçamento da CONTRATADA;
- As peças e acessórios substituídos pela CONTRATADA deverão ser entregues à CONTRATANTE, 
no ato do recebimento do veículo devidamente consertado;
- A manutenção preventiva deverá ocorrer de forma planejada e periódica por meio de 
procedimentos necessários ao bom funcionamento dos equipamentos;
– Os prazos para realização dos serviços decorrem de acordo com as modalidades:
– SOCORRO:
– A CONTRATADA, na modalidade “SOCORRO”, deverá providenciar o conserto “in loco” do 
veiculo e/ou equipamento, ou o recolhimento do mesmo para local designado pela CONTRATANTE 
no prazo máximo de 1 (uma) hora contabilizada a partir do contato entre as partes envolvidas, 
dentro dos horários pré-fixados de funcionamento da CONTRATADA;
– NORMAL:
– A CONTRATADA tem prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para fornecer orçamento dos 
veículos/equipamento apresentados pela CONTRATANTE para manutenção;
– Após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE, e assinado o recebimento da 
mesma pela CONTRATADA, esta por sua vez, obriga-se a concluir o serviço nos prazos máximos 
estipulados para os serviços descritos de acordo com a tabela tempária vigente do SINDIREPA/
PR (Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos do Estado do Paraná); em nos valores 
máximos constantes da tabela do fabricante ou Audatex aplicando a de menor valor
– Os serviços não previstos na tabela tempária do SINDIREPA/PR deverão  utilizar os valores da 
tabela do fabricante ou Audatex, aplicando a de menor valor.
- A manutenção preventiva deverá ser organizada através de fichas padronizadas de controle de 
serviço, além de outros expedientes julgados adequados pela CONTRATADA e em conformidade 
com as orientações técnicas de cada fabricante;
- Os serviços de assistência técnica e manutenção deverão ser prestados de forma ininterrupta no 
período de 8h às 18h, nos dias úteis, e de 8h as 12h, aos sábados;
- Todo serviço somente será realizado após autorização do Fiscal do Contrato, mediante prévio 
orçamento da CONTRATADA;
- O local de execução dos serviços será a critério da necessidade para cada tipo de serviço a ser 
prestado e sua modalidade, desde que autorizado pela CONTRATANTE;

- GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS:
- A CONTRATADA deverá conceder garantia dos serviços e peças, na forma a seguir:
- Para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, contados da efetiva prestação dos 
serviços, que não poderá ser inferior a 03 (três) meses;
- Para o fornecimento de peças, contados da efetiva troca das mesmas, que não poderá ser inferior 
a 06 (seis) meses, ou a garantia explícita do fabricante da peça/item trocado, considerando-se o 
que se extinguir primeiro;

- REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS:
- As peças danificadas ou impróprias para uso, seja por desgaste, defeito de fabricação ou quebra 
decorrente do uso normal dos equipamentos, deverão ser substituídas por peças originais novas, 
de primeiro uso, pela empresa CONTRATADA, que deverá, obrigatoriamente, obter a autorização 
expressa da CONTRATANTE antes da realização de quaisquer possíveis substituições;
- Excepcionalmente, quando não houver disponibilidade de peças novas e originais no mercado 
e mediante comprovação e justificativa por escrito por parte da CONTRATADA, poderá ser 
admitida a substituição por similar de boa qualidade, apenas quando houver justificativa prévia, 
fundamentada e aceita pela CONTRATANTE;
- As peças de reposição e demais componentes, necessários para a manutenção, deverão 
ser fornecidos pela empresa com preços compatíveis com a Tabela Oficial de Peças das 
concessionárias e/ou dos fabricantes dos materiais, além dos descontos propostos pela 
CONTRATADA;
- Os materiais de consumo utilizados nos reparos, dentre outros de uso corriqueiro, indispensáveis 
para manutenção dos equipamentos objeto deste termo, estão incluídos no valor do contrato e seu 
fornecimento não acarretará ônus à CONTRATANTE;
- Quando constatada a incompatibilidade dos preços apresentados pela CONTRATADA com os de 
mercado, a CONTRATANTE poderá adquirir peças e componentes de outras empresas;
- A CONTRATADA realizará a instalação de todas as peças, componentes e acessórios, inclusive 
os que forem adquiridos pela CONTRATANTE, no caso descrito no item 7.5; 
- Todas as peças, componentes e acessórios substituídos deverão ser entregues ao Fiscal do 
Contrato;
- Na hipótese de instalação inadequada de peça, componente ou acessório, a CONTRATADA 
deverá providenciar a imediata regularização, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
– Cumprir fielmente o descrito nos itens 5, 6, 7 e 9 deste, bem como todos os seus sub-itens;
– Possuir e manter, no ato da contratação e durante toda a vigência contratual, SELO VERDE/
SINDIREPA-PR, com o intuito de minimizar o impacto ambiental gerado por resíduos e promover 
iniciativas de consciência ambiental;
– Possuir Licença de Operação expedida pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná;
- Disponibilizar estrutura física compatível para a realização dos serviços a que se prestarão, 
contando com no mínimo:
- Pátio com cobertura de no mínimo 100m² (cem metros quadrados) dentro do município de Ponta 
Grossa;
– Caso a empresa ganhadora do certame não possua filial neste município, a mesma se obriga a 
montar e manter, durante toda a vigência contratual, a mesma estrutura física exigida neste, com o 
intuito de minimizar o tempo de parada dos equipamentos que porventura vierem a sofrer qualquer 
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tipo de manutenção, em prazo máximo fixado pela fiscalização do contrato;
- A empresa deverá ter em suas dependências pelo menos 01 (um) elevador hidráulico;
– Equipamentos para análise de sistema de injeção eletrônica (scanner veicular);
– Máquina para limpeza de bicos injetores de combustível;
- Ferramental compatível que possibilite o atendimento da frota que compõe o(s) lote(s) anexo(s);
– Equipe qualificada para a realização dos serviços pertinentes ao objeto licitado;
– Disponibilizar serviço de guincho durante os horários pré-fixados de funcionamento;
– Todo e qualquer transporte, de veiculo e/ou equipamento, peça, produto, ferramental ou pessoal, 
que seja necessário a realização do objeto da presente licitação, será de responsabilidade e ônus 
da empresa ganhadora do certame, salvo quando, tratar-se de procedimento interno e/ou de 
melhor entendimento da fiscalização;
- Dispor em sua equipe técnica de pelo menos 01 (um) responsável com formação de nível 
superior ou na ausência deste, um profissional com formação técnica na área pertinente ao objeto 
da presente licitação, devendo este profissional estar registrado na empresa num prazo não 
inferior a 6 (seis) meses devendo 
ainda, a empresa se comprometer a manter no quadro permanente de funcionários, durante a 
vigência do contrato;
– “Profissional com formação técnica na área pertinente ao objeto da presente licitação” é o 
funcionário que realizou cursos de capacitação na área pertinente a sua atuação profissional e que 
possa comprová-lo através de certificados; 
– No caso de aquisição de novos equipamentos por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA, 
depois de devidamente comunicada, terá prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para expedir carta 
de anuência à inclusão deste novos veículos e/ou equipamentos no contrato pertinente à marca 
deste, ou ainda, aplicar-se-á o mesmo prazo para expedição de carta de recusa ao mesmo tema.

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 084/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
OBJETO: Fornecimento do seguinte equipamento: 01 (um) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 
6x4 Fabricação /Modelo 2017/2017, (novo, zero km), com potência mínima efetiva de 270 CV, 
Caçamba Basculante com capacidade de 10,0 m³ e demais características técnicas constantes 
no MODELO 07, - lote nº 3.
VALOR: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 434/2017.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 298/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLINICA VETERINÁRIA É O BICHO
CLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor 
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por 
cento), correspondente a R$ 35.150,93 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e noventa e 
três centavos).
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 177/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
OBJETO: Fornecimento de emulsão asfáltica para pavimentação (anti-pó).
VALOR: R$ 6.393.000,00 (seis milhões, trezentos e noventa e três mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 138/2018.

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

SÚMULA DA CONCESSÃO DA  LICENÇA SIMPLIFICADA
GIOVANNI AUGUSTO KALEMPA PANAZZOLO, CNPJ 29.580.806/0001-88, torna público que 
recebeu da SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de Ponta Grossa – PR, a Licença 
Ambiental Simplificada (LAS), com validade de 24 meses (29/06/2020), para Fabricação de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, instalada na Rua Glauco Emerson 
Lopes Marochi, 80, Contorno, Ponta Grossa/PR. 
______________________________________________________________________________

Súmula ref/a Renovação da Licença Ambiental
A Empresa German Comércio  de Pneus Ltda, torna público que irá requerer à  Secretária  Municipal
do  Meio   Ambiente   de    Ponta Grossa/Pr,  a  renovação  de  sua Licença        Simplificada          para
Comércio   de  Pneus  e  camaras de  ar,   instalada  na   Av.Ernesto Vilela,   1902  – Ponta Grossa/
PR.

D I V E R S O S

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2018 
A B E R T U R A

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a 
Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de 
Concurso Público, sob o regime celetista, para provimento de vagas e cadastro de reserva, do 
seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO com sede na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 
85012-030, Guarapuava/PR, endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e correio eletrônico 
secretaria@concursosfau.com.br.
1.1.1 Todas as publicações do presente concurso público, serão realizadas nos sites www.
concursosfau.com.br e www.pontagrossa.pr.gov.br e no Diário Oficial do Município até a 
homologação final do concurso, após serão efetuadas apenas no site www.pontagrossa.pr.gov.br 
e no Diário Oficial do Município.
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas e cadastro de reserva, sob regime celetista, no 
quadro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa de acordo com as Tabelas 2.1, 2.2 e 2,3 deste 
Edital, e tem prazo de validade de 2(dois) anos, a contar da data de homologação do certame, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
1.3 A  seleção para os empregos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir 
conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório 
e eliminatório para todos  empregos, e prova de títulos, de caráter classificatório para os 
empregos de Nível Superior, de acordo com as Tabelas do item 8 deste Edital.
1.4 A convocação para as vagas informadas nas Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 deste Edital será feita 
de acordo com a necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, dentro do prazo de validade do concurso.
1.5 Os requisitos e as atribuições para admissão no emprego estão relacionados no Anexo I 
deste Edital.
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais 

e horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar 
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.
1.8 O concurso destina-se ao provimento dos empregos vagos e dos que vagarem no prazo de 
validade de que trata o presente Edital. 
1.9 Durante o período de validade do concurso, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de 
proceder às contratações em número que atenda aos interesses e necessidades do serviço, 
de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que 
possam vir a existir.

2. DOS EMPREGOS
2.1 O código do emprego, o emprego, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, 
vagas para pessoa com deficiência (PcD), VAGAS PARA AFRODESCENDENTE a remuneração 
inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização da prova são os estabelecidos 
a seguir:
TABELA 2.1
NÍVEL SUPERIOR(1)

Código do 
Emprego Emprego

Carga 
Horária 
Diária

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PcD

Vagas 
AFRO

Remuneração 
Inicial Bruta

R$

Gratificação

R$

Taxa de 
Inscrição

R$ 

101 Analista de 
Sistemas 6hs 01 + CR - - 2.866,00 890,38 100

102 Dentista 4hs 02 + CR - - 2.866,00 --------- 100

103 Enfermeiro 
Plantonista 8hs 03 + CR - - 2.866,00 1.214,18 100

104 Enfermeiro PSF 8hs 03 + CR - - 2.866,00 1.214,18 100

105 Farmacêutico 
Bioquímico III 8hs 01 + CR - - 2.866,00 1.214,18 100

106 Farmacêutico 
PSF 8hs 02 + CR - - 2.866,00 1.214,18 100

107 Fisioterapeuta 4hs 01 + CR - - 2.866,00 --------- 100
108 Fonoaudiólogo 6hs 01 + CR - - 2.866,00 890,38 100

109 Médico 
Plantonista

24hs/
semanal 01 + CR - - 2.866,00 8.477,17 100

110 Médico PSF II 8hs 01 + CR - - 2.866,00 9.688,17 100

111 Médico 
Socorrista

12hs/
semanal 01 + CR - - 2.866,00 4.036,73 100

112 Médico 
Veterinário 6hs 01 + CR - - 5.945,27 890,38 100

113 Musicoterapeuta 6hs 01 + CR - - 2.866,00 890,38 100
114 Psicólogo 6hs 01 + CR - - 2.866,00 890,38 100

115 Terapeuta 
Ocupacional 6hs 01 + CR - - 2.866,00 890,38 100

(1)   Ver as atribuições e os requisitos dos empregos no Anexo I deste Edital.
TABELA 2.2
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO(1)

Código do 
Emprego Emprego

Carga 
Horária 
Diária

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PcD

Vagas 
AFRO

Remuneração 
Inicial Bruta

R$

Gratificação

R$

Taxa de 
Inscrição

R$ 

201 Assistente de 
Administração I 6hs 01 + CR - - 1.323.86 --------- 70

202 Auxiliar em 
Saúde Bucal 8hs 03 + CR - - 1.323.86 --------- 70

203 Inspetor Sanitário 8hs 05 + CR - - 2.185,59 --------- 70

204
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho

8hs 04 + CR - - 2.185,59 --------- 70

205 Telefonista 
Plantonista 6hs 01 + CR - - 1.014,50 --------- 70

(1)   Ver as atribuições e os requisitos dos empregos no Anexo I deste Edital.
TABELA 2.3
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código do 
Emprego Emprego

Carga 
Horária 
Diária

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PcD

Vagas 
AFRO

Remuneração 
Inicial Bruta

R$

Gratificação

R$

Taxa de 
Inscrição

R$ 
301 Cozinheiro 8hs 04 + CR - - 1.041,62 403,15 40

302 Motorista 
Plantonista 8hs 02 + CR - - 1.014,50 --------- 40

303
Operador de 
Escavadeira 
Hidráulica

8hs 02 + CR - - 1.103,75 528,77 40

304 Trabalhador 
Braçal 8hs 01 + CR - - 1.014,50 --------- 40

305 Zelador 8hs 01 + CR - - 1.014,50 --------- 40
(1)   Ver as atribuições e os requisitos dos empregos no Anexo I deste Edital.

3. REQUISITOS PARA POSSE NO EMPREGO PÚBLICO
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: 
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da contratação; 
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos; 
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do emprego, em inspeção médica 
oficial, determinada pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa; 
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do emprego; 
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos 
e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos; 
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
h) não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal nos últimos 05(cinco) 
anos a contar da data da entrega de documentos;
i) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital. 
4.2 As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa serão 
realizadas somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da 
estabelecida neste item. 
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 12h00min do dia 25 de julho 
de 2018 às 23h59min do dia 22 de agosto de 2018, observado horário oficial de Brasília/DF, 
através do endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. 
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições 
exigidas para admissão no emprego e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas 
Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 deste Edital. 
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao candidato alterar o emprego para o qual se 
inscreveu. 
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO, através do banco, da confirmação do pagamento de sua 
taxa de inscrição. 
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no 
ato da inscrição. 
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4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, 
bem como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação 
determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando 
em qualquer época na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais 
cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação do candidato, o mesmo será 
demitido do emprego pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
4.8 O boleto deverá ser impresso durante o período de inscrições e o pagamento da taxa de 
inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento. 
4.8.1 O candidato que realizar e efetuar o pagamento para mais de uma inscrição, terá validada 
apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas sem direito a devolução da taxa paga.
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O 
valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, em hipótese nenhuma, a 
não ser por anulação plena deste concurso. 
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer 
motivo, nem as pagas em depósito ou transferência bancária, tampouco as de programação de 
pagamento que não sejam efetivadas. 
4.11 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da UNICENTRO não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados.
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008 e Lei 
Municipal nº 7.938/2004 e Decreto nº 13.655, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à 
Comissão Especial, nos dias 25 a 31 de julho de 2018, através do preenchimento da Ficha de 
Solicitação de Isenção que será disponibilizada nos sites www.concursosfau.com.br. 
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 
que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto nº 6.135, de 2007 ou
II - for doador de sangue conforme Decreto Municipal nº 13.655/2017.
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo:
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; declaração de 
que atende à condição estabelecida no item II do item 4.13 e comprovante de cadastramento no 
CadUnico; ou
II - comprovar doação de sangue através de apresentação de certificado de doação de sangue 
voluntária emitida por Bancos de Sangue ou Instituições de Saúde vinculadas ao SUS (Sistema 
Único de Saúde). Deverá constar do certificado nome completo, número da cédula de identidade e 
do CPF do doador, data de doação, carimbo do órgão com assinatura do responsável técnico e o 
respectivo histórico das coletas realizadas, devendo ser de no mínimo de três vezes para homem e 
duas vezes para mulher no período de 12 meses que antecede a publicação do edital.
§1º - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site www.
concursosfau.com.br,  que deverá ser preenchida em duas vias.  O candidato deverá reter uma 
para si e entregar a outra com os devidos comprovantes na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
no Protocolo Geral, localizada na Avenida Visconde de Taunay, 950,  Ronda, Ponta Grossa – 
Estado do Paraná, no horário das 09:00hs às 17:00hs ou enviar pelo correio, via sedex com AR 
– Aviso de Recebimento, até o dia 31 de julho de 2018 em envelope fechado,  endereçado à 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - Ronda
Ponta Grossa – PR 
CEP 84051-900 

Concurso Público nº 001/2018
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
EMPREGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
§2º - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os 
incisos I ou II do item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção.
§3º - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição será divulgado no dia 10 de agosto de 2018, pelo site www.concursosfau.com.br.
§4º - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão 
providenciar no site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, 
proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do dia 22 de agosto de 2018, e efetuar o 
pagamento até o dia 23 de agosto de 2018.

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) e AFRODESCENDENTES
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 10% (Lei Municipal nº 7.696/2004 e Decreto 
Municipal nº 4688/2011) do número total de vagas providas durante a validade do presente 
concurso, desde que as atribuições do emprego sejam compatíveis com a deficiência.
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o emprego no qual se inscreveu será 
declarada por junta médica especial, perdendo o candidato o direito à contratação caso seja 
considerado inapto para o exercício do emprego.
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência resultar em fração, 
arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior 
a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).
5.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo 
com o previsto no presente Edital. 
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a V a seguir; e as contempladas 
pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular 
tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer e 
h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 
5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, 
declarar que pretende participar do Concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo 
indicado o tipo de deficiência que possui; 
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, 
conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital. 
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível 
e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência que o candidato tem, com expressa 
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID. Somente 
serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data 
da realização da inscrição. 
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não 
serão fornecidas cópias do mesmo. 
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item, será 
considerado como pessoa que não tem deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para 
PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos o candidato não poderá interpor recurso em 
favor de sua situação. 
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e 
da Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com 
deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência. 
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência 
estará disponível no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da data provável de 04 
de setembro de 2018. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso 
na forma do item 14 deste Edital. 
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu 
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para 
pessoas com deficiência. 
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, 
esta será preenchida pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de 
classificação geral.

AFRODESCENDENTE
5.10 Nos termos da Lei Estadual nº 14.274/2003, Lei Municipal nº 7.696/2004 e Decreto Municipal 
nº 4688/2011, fica reservada 10% (dez por cento) das vagas para cada um dos empregos do 
presente concurso público aos afro-brasileiros que assim se declararem no ato da inscrição, no 
período das inscrições.
5.10.1 quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração, 
arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior 
a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 
que 0,5 (zero vírgula cinco).  
5.11 Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se 
como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.
5.12 Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
5.13 O candidato para concorrer como Afrodescendente deverá no ato da inscrição, optar para 
concorrer como AFRO.
5.14 Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à 
anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí decorrentes; se já contratado no 
emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas utilizando-se da declaração inverídica, 
à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa.
5.15 A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento 
do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

6. DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
E CANDIDATA LACTANTE
6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva 
6.1.1 o candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, 
pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto 
Federal nº 3.298/99. 
6.1.2 as condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova em braile, prova 
ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional 
de até 1 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos com deficiência). O 
candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá 
requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência, no prazo estabelecido no subitem 6.3 deste Edital. 
6.1.3 para solicitar condição especial o candidato deverá: 
6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os 
recursos especiais necessários. 
6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 
6.3 deste Edital.
6.1.3.2.1 o laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, 
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência que o candidato tem, com expressa 
referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando 
a condição especial solicitada. 
6.2 Da Candidata Lactante 
6.2.1 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá: 
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a 
opção Amamentando (levar acompanhante); 
6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou 
cópia autenticada) que ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital. 
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena 
de ser impedida de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela 
guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é 
vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com 
a candidata no local. 
6.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos 
descritos no item 13 deste Edital durante a realização do certame. 
6.2.4 nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, 
temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo 
adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período 
de realização da prova. 
6.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2 deste 
Edital deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 22 de 
agosto de 2018 em envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO 
Caixa Postal 3023 
Guarapuava – PR 
CEP 85.010-980 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

EMPREGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será 
deferida ou indeferida pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, após 
criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 
6.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 6.3 ou por outra 
via diferente da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição 
especial. 
6.5.1 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não receberá qualquer 
documento entregue pessoalmente em sua sede. 
6.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia 
autenticada, bem como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias dos 
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mesmos. 
6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer 
tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu destino. 
6.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos 
no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir da data provável de 04 de 
setembro de 2018. O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida 
poderá impetrar recurso conforme disposto no item 14 deste Edital.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicoswww.
concursosfau.com.br e www.pontagrossa.pr.gov.br e Diário Oficial do Município na data provável 
de 04 de setembro de 2018.
7.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para 
ampla concorrência, às vagas para os candidatos com deficiência, às vagas para os candidatos 
afrodescendentes e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, 
conforme o disposto no item 14 deste Edital. 
7.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os 
recursos à Comissão Especial do Concurso Público que decidirá sobre o pedido de reconsideração 
e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.
com.br.

8. DAS FASES DO CONCURSO
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 8.1
NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO FASE
TIPO 
DE 

PROVA
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
Nº DE 

QUESTÕES
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

- Analista de 
Sistemas

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2 10

Classificatório 
e Eliminatório

- Dentista 
- Enfermeiro 
Plantonista
- Enfermeiro 
PSF

- Farmacêutico 
Bioquímico III

- Farmacêutico 
PSF

- Fisioterapeuta

- Fonoaudiólogo

- Médico 
Plantonista

- Médico PSF II Raciocínio Lógico 
e Matemática 5 2 10

- Médico 
Socorrista

Conhecimentos 
Gerais 5 4 20

- Médico 
Veterinário

Conhecimento 
Específico 15 4 60

- 
Musicoterapeuta TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100 ------------

- Psicólogo 2ª Títulos De acordo com 
item 11 ------------ ------------ 20 Classificatório

- Terapeuta 
Ocupacional TOTAL MÁXIMO DE PONTOS ------------ ------------ 120 ------------

 NOTA FINAL   120  
TABELA 8.2
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

EMPREGO FASE
TIPO 
DE 

PROVA
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
Nº DE 

QUESTÕES
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

- Assistente de 
Administração I

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2 10

Classificatório 
e Eliminatório

- Auxiliar em 
Saúde Bucal

Raciocínio Lógico 
e Matemática 5 2 10

- Inspetor 
Sanitário

Conhecimentos 
Gerais 5 4 20

- Técnico em 
Segurança do 
Trabalho

Conhecimento 
Específico 15 4 60

- Telefonista 
Plantonista TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100 ------------

TABELA 8.3
NÍVEL FUNDAMENTAL

EMPREGO FASE
TIPO 
DE 

PROVA
ÁREA DE 

CONHECIMENTO
Nº DE 

QUESTÕES
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

- Cozinheiro

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 5 2 10

Classificatório 
e Eliminatório

- Motorista 
Plantonista

- Operador de 
Escavadeira 
Hidráulica

Raciocínio Lógico 
e Matemática 5 2 10

- Trabalhador 
Braçal

Conhecimentos 
Gerais 5 4 20

- Zelador Conhecimento 
Específico 15 4 60

 TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100 ------------

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, podendo 
ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de 
alocação do município. 
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 23 de setembro de 2018, em horário e local 
a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br 
e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO. 
9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br a partir de 19 de setembro de 2018.
9.4 O local de realização da prova objetiva, constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, divulgado 
conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato. 
9.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, 
munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu documento oficial de 
identificação com foto e o Cartão de Informação do Candidato, impresso através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br. 
9.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos 
de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 
9.503 art. 159, de 23/9/97. 

9.5.2 no caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar 
certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) 
dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, 
consistindo na coleta de impressão digital. 
9.6 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público. 
9.7 Após identificado e ensalado, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de 
alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e necessidade extrema, que o candidato 
necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá 
fazê-lo desde que acompanhado de um Fiscal. 
9.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer 
material de estudo ou leitura.
9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 
9.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 
9.9.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original 
que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura; 
9.9.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 
9.9.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 
9.9.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados; 
9.9.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados 
no item 14 deste Edital. 
9.10 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO recomenda que o candidato 
não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 13 deste Edital. Caso 
seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente 
acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os 
candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será 
emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
9.11 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 
prova, nem por danos neles causados. 
9.12 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. O candidato que 
estiver armado será encaminhado à Coordenação. 
9.13 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em 
qualquer local de prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.2.2 
deste Edital.
9.14 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos bem como utilizar detectores de metais.
9.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
9.16 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
9.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de 
realização da prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu 
início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de 
Respostas e assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as 
Folhas de Respostas da sala. 

9.19 O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
9.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme 
as Tabelas do item 8 deste Edital. 
9.21 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá 
apenas 01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais 
de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
9.22 O candidato deverá obter no mínimo 50,00%(cinquenta por cento) do total de pontos da 
prova objetiva para não ser eliminado do concurso público. 
9.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de 
Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da 
prova em razão do afastamento de candidato da sala de prova.

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
10.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 
às 17h00min do dia posterior à aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.
concursosfau.com.br. 
10.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de 
recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital.

11. DA PROVA DE TÍTULOS
11.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os empregos de Nível Superior, 
e somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida 
no subitem 9.22, além de não ser eliminado por quaisquer outros critérios estabelecidos neste 
Edital. A prova de títulos terá o valor máximo de 20,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos 
títulos apresentados seja superior a este valor, conforme disposto na Tabela 11.1 deste Edital. 
11.2 A documentação comprobatória dos títulos será recebida no mesmo dia da realização 
da prova objetiva. Após esse período de entrega da documentação não será permitida a 
complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou 
recurso.
11.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão: 
a) baixar e preencher o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min do dia 20 de setembro 
de 2018 até às 23h59min do dia 22 de setembro de 2018 disponível no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br; 
b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, 
reter uma para si e anexar a outra em envelope com os documentos comprobatórios dos títulos, a 
ser entregue no dia da realização da prova objetiva. 
11.3.1 é de exclusiva responsabilidade do candidato baixar e preencher o formulário dos títulos, a 
entrega dos documentos e a comprovação dos títulos. 
11.3.2 os documentos comprobatórios solicitados deverão ser entregues dentro de envelope 
lacrado. Não será aceito envelope que não esteja identificado com os dados do candidato. 
11.3.3 a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, 
motivo pelo qual não haverá qualquer conferência dos envelopes no momento da entrega.
TABELA 11.1

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
ITEM TÍTULOS PONTOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

01 Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de 
doutor) na área do emprego/especialidade a que concorre

8,00

por título
8,00

02 Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de 
mestre) na área do emprego/especialidade a que concorre.

6,00

por título
6,00

03
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, 
com carga horária mínima de 360 h/a na área do emprego/
especialidade a que concorre

3,00

por título
6,00

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS 20,00

11.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias 
autenticadas por cartório competente. 
11.5 Não serão avaliados os documentos: 
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a 
prova de títulos; 
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos; 
c) cuja fotocópia esteja ilegível; 
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d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica 
que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação; 
11.6 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor 
e respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das 
instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento. 
11.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 11.1. 
11.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos. 
11.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, entrega dos 
documentos e a comprovação dos títulos. 
11.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma. 
11.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos 
apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das 
cominações legais cabíveis. 
11.12 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br
11.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação do referido resultado, e na forma descrita no item 14. 
11.14 DA TITULAÇÃO ACADÊMICA 
11.14.1serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito 
para o emprego. Caso o candidato possua mais de um título de especialização que seja 
considerado como requisito do emprego, um título de especialização será considerado 
como requisito do emprego e os outros títulos serão pontuados até o limite máximo 
de pontos estabelecidos na Tabelas 11.1. O candidato deverá enviar, além do título que 
pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do emprego, quando for 
o caso; 
11.14.2 para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, 
será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação 
(CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de 
especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária 
do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação 
e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do 
CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE e declaração da instituição de que o curso 
cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato legal de 
credenciamento da instituição Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou 
falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito. 

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
12.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
12.2 Para os empregos das Tabelas 8.2 e 8.3, a Nota Final dos candidatos habilitados será a nota 
obtida na prova objetiva.
12.3 Para os empregos da Tabela 8.1, a Nota Final dos candidatos habilitados será a soma das 
notas obtidas na prova objetiva e na prova de títulos. 
12.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 
2003); 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos, quando houver; 
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais; 
e) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem. 
12.5 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de três listagens, a saber: 
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos 
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação; 
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação.
c) Lista de Afrodescendentes, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Afro descendentes em ordem de classificação.

13. DA ELIMINAÇÃO
13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
13.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização das provas no horário determinado para 
o seu início.
13.1.2 for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter 
aprovação própria ou de terceiros.
13.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando 
indevidamente ou diferentemente das orientações deste Edital: 
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que 
não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; 
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc. 
13.1.4 caso qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio 
de qualquer espécie venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no 
envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste Edital, durante a 
realização da prova. 
13.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova.
13.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos.
13.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que 
não os permitidos.
13.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
13.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
13.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
13.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.
13.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital 
durante a realização das provas.
13.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregar a arma à 
Coordenação.
13.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
13.1.15 recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização.
13.1.16 não atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser considerado habilitado 
em quaisquer das fases do certame. 
13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de 
processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso 
Público.

14. DOS RECURSOS
14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões 
objetos dos recursos, assim entendidos: 
14.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição 
especial e inscrição como pessoa com deficiência ou na condição de afrodescendente; 
14.1.2 contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
14.1.3 contra o resultado da prova objetiva; 
14.1.4 contra o resultado da prova de títulos; 
14.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos. 
14.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das 

decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena 
de perda do prazo recursal. 
14.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br. 
14.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o 
caso do subitem 14.1.2 este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia. 
14.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
14.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 14.1 deste 
Edital. 
14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito 
preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos. 
14.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as 
provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 
14.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 
objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 
14.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 
eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação 
superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver 
nota mínima exigida para a aprovação. 
14.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
14.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato. 
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
14.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos 
DEFERIDOS no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. Não serão encaminhadas 
respostas individuais aos candidatos. 
14.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, 
empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões 
adicionais.

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
15.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e publicado em Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br em três listas, em ordem 
classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, 
outra somente com a classificação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência e 
outra para os candidatos classificados inscritos como afrodescendentes.

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO
16.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do 
Município e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
16.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será 
considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado. 
16.3 Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação 
que serão publicados na forma estabelecida no subitem 16.1. 
16.4 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e avaliação 
psicológica e caso seja considerado inapto para exercer o emprego, não será admitido, perdendo 
automaticamente a vaga. 
16.5 Para investidura do emprego o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, 
deverá apresentar os seguintes documentos originais e cópias: 
16.5.1 cópia da Carteira de Identidade; 
16.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
16.5.3 cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral; 
16.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino); 
16.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente; 
16.5.6 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
16.5.7 cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos; 
16.5.8 carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos; 
16.5.9 certidão negativa de antecedentes criminais Estadual (do Estado que tenha residido nos 
últimos 05 anos); 
16.5.10 certidão negativa de antecedentes criminais Federal; 
16.5.11 comprovante de endereço; 
16.5.12 cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos 
constantes do Anexo I deste Edital;
16.5.13 Carteira de Habilitação para os empregos que exigirem para a admissão;
16.5.14 demais documentos que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa achar necessários, 
posteriormente informados. 
16.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
no prazo determinado em edital, munido de documento de identidade original.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. 
17.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do 
candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora tenha 
sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os 
atos decorrentes da sua inscrição. 
17.3 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por 
quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público. 
17.4 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá 
requerer através de solicitação assinada pelo próprio candidato, via FAX (42) 3623-5892, anexando 
documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Emprego e 
número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados.
17.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente 
as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br. 
17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público ouvido a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO. 
17.7 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar 
da data de sua publicação. 
17.8 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, 
via Sedex para o endereço da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, na Rua 
Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de 
atendimento ao candidato: secretaria@concursosfau.com.br. 
17.9Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Ponta Grossa-PR, 19 de julho de 2018.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
______________________________________________________________________________

A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2018
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S  D O S   EMPREGOS

EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO 101 ANALISTA DE SISTEMAS
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Requisitos: Ensino Superior Completo em Ciências da Computação ou Ensino Superior em Tecnologia da Informação 
ou  Ensino Superior Completo em Sistemas de Informação
Atribuições: Executar, sob orientação eventual, trabalhos relacionados com as atividades de análise de sistemas 
de informação, nos campos de desenvolvimento e de manutenção de aplicativos, de documentação e de apoio 
a usuários de serviços de informática; executar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e programas de 
processamento de dados dentro dos padrões de qualidade e de prazos estabelecidos; atuar de acordo com a 
metodologia e com os procedimentos de análise de desenvolvimento estabelecidos no local de trabalho; conhecer 
a linguagem PL/SQL e as ferramentas de planejamento e de desenvolvimento; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior.

EMPREGO 102 DENTISTA II
Requisitos: Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Realizar levantamentos epidemiológicos para traçar o perfil de saúde bucal da população; realizar os 
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 – e na 
Norma Operacional Básica da Assistência à saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção 
básica para a população; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de 
assistência, assegurando eu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos 
efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; coordenar ações coletivas 
voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para 
as ações coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ASB. Cabe ao emprego de dentista, realizar 
carga horária 8 horas para compor equipe da Estratégia da Saúde da Família – ESF quando convocado, após 
publicação de norma regulamentadora do mesmo.

EMPREGO 103 ENFERMEIRO PLANTONISTA
Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Enfermeiro Plantonista realizar atividades inerentes ao emprego de Enfermeiro de acordo com 
o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 
sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências. Prestar assistência aos usuários dentro da rede de 
serviços do Município saúde; implementar ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários do 
SUS dentro Município; coordenar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de Enfermagem; planejar 
e supervisionar os serviços dos setores onde estão lotados; participar de equipe multiprofissional na definição das 
ações de saúde, na elaboração de diagnósticos, projetos e programas de saúde; elaborar e manter atualizado o 
manual de normas e rotinas no atendimento de enfermagem; conferir registros de ocorrências e elaborar relatórios 
das atividades; estudar as rotinas e protocolos em vigor, bem como propor alterações; participar da elaboração de 
programas, normas e rotinas visando sistematizar a melhoria da qualidade das ações de assistência ao trabalhador; 
supervisionar, planejar, coordenar e executar trabalhos relacionados com a saúde por meio de intervenções 
individuais, familiares ou coletivas; podendo atuar em todos os segmentos de proteção à saúde pública, desde 
atenção básica a hospitalar.

EMPREGO 104 ENFERMEIRO PSF
Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Enfermeiro – PSF realizar atividades inerentes ao emprego de Enfermeiro de acordo com 
o Decreto nº 94.406 de 08.06.87 que regulamenta a lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da 
enfermagem e dá outras providências; prestar assistência aos usuários dentro da rede de serviços do município, 
realizando consultas, procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços 
de enfermagem; Implementar ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde das comunidades; 
supervisionar, planejar, coordenar e executar trabalhos relacionados com a saúde através de intervenções 
individuais, familiares ou coletivas; coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de 
atuação dentro da rede de serviços do município.

EMPREGO 105 FARMACEUTICO BIOQUIMICO III
Requisitos: Ensino Superior Completo em Farmácia/Bioquímica e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Farmacêutico Bioquímico III orientar e controlar a produção de kits destinados às análises 
bioquímicas, microbiológicas e sorológicas destinados às análises clínicas, imunológicas e aos bancos de sangue; 
produzir produtos sorológicos destinados às análises clínicas, biológicas, imunológicas e aos bancos de órgãos; 
orientar e executar a coleta de amostras de materiais biológicos destinados às análises clínicas, biológicas, análises 
citológicas e hormonais com o fim de esclarecer o diagnóstico clínico; assessorar autoridades, em diferentes níveis, 
preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, exarando pareceres, a fim de servir 
de subsídio para a elaboração de ordens de serviço, portarias, decretos, etc; executar outras atividades compatíveis 
com os emprego de farmacêutico bioquímico, conforme as necessidades do Setor e competências regulamentadas 
pelo conselho da classe.

EMPREGO 106 FARMACEUTICO PSF
Requisitos: Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Farmacêutico – PSF assessorar, gerenciar e responder tecnicamente pelas atividades 
relacionadas à assistência farmacêutica, entre elas: seleção, armazenamento, aquisição e distribuição de produtos 
farmacêuticos; responder técnica e legalmente pela farmácia, desempenhando, supervisionando e coordenando 
as atividades que lhe são inerentes, entre elas a dispensação e atenção farmacêutica aos pacientes; coordenar 
e elaborar normas e procedimentos em sua área de atuação; coordenar e participar dos processos de seleção 
e padronização de medicamentos com base nos protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e 
instituições congêneres; coordenar as atividades relacionadas com o gerenciamento dos medicamentos e insumos 
para a saúde, de acordo com as boas práticas estabelecidas para área; participar da comissão de farmácia e 
terapêutica do município; participar em conjunto com outros profissionais da saúde de atividades de planejamento, 
avaliação, acompanhamento, capacitação, de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais, 
saúde do trabalhador e destinação de resíduos de serviços de saúde; promover e participar de debates e atividades 
informativas junto à população, profissionais e entidades representativas, acerca dos temas relacionados com suas 
atividades; atuar em conjunto com a vigilância sanitária e epidemiológica, nas ações de educação em saúde e 
investigações epidemiológicas e sanitárias; divulgar as atividades de fármaco vigilância junto aos profissionais de 
saúde, notificando desvios de qualidade e reações adversas aos medicamentos aos órgãos competentes; controle 
de estoque em sistema informatizado; executar outras atividades correlatas à função.

EMPREGO 107 FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Efetuar atendimento de consultas em nível ambulatorial; efetuar atendimentos fisioterápicos diversos, 
indicando as providências a serem tomadas para estabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro 
de sua área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Analisar aspectos 
sensório-motores, socioculturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever 
atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição 
e o desenvolvimento neuro psicomotor normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção tátil 
cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; 
acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; 
indicar tecnologia assistiva aos pacientes. Habilitar pacientes: Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções 
percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de 
habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento 
de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; habilitar funções intertegumentares; ensinar 
técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em 
atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). Orientar pacientes e familiares: Explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar e executar técnicas ergonômicas; verificar 
a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Promover campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos 
explicativos. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional.

EMPREGO 108 FONOAUDIOLOGO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Efetuar atendimento de consultas em nível ambulatorial; efetuar atendimentos fisioterápicos diversos, 
indicando as providências a serem tomadas para estabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua 
área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Cabe ao fonoaudiólogo avaliar 
deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas 
próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; realizar, programar, supervisionar e desenvolver 
treinamento de voz, fala, linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento. Executar 
outras atribuições afins.

EMPREGO 109 MÉDICO PLANTONISTA
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe.

Atribuições: Cabe ao Médico Plantonista exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as 
normas técnicas, com o Código de Ética Médica, com o Conselho Federal e Regional de Medicina e com outros 
órgãos que regem a especialidade (Sociedade Brasileira de determinada especialidade médica, Associação 
Brasileira de determinada especialidade, dentre outras); considerar os protocolos clínicos vigentes e as políticas 
de saúde; cumprir as normas emanadas pelo Departamento de Saúde, participando do planejamento e realizando 
as ações previstas na sua programação; indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas 
reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País; atender com respeito e dignidade 
todos os pacientes que estiverem em sua agenda ou sob sua responsabilidade, seja em plantão ou ambulatório, 
examinando o paciente, solicitando exames complementares quando necessários, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e outras formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando todos os recursos 
terapêuticos e preventivos disponíveis no sistema, visando à promoção de saúde e ao bem-estar do paciente; 
registrar os dados no prontuário, anotando a queixa, a anamnese, exame físico, exames complementares, provável 
diagnóstico e a conduta tomada; assessorar os superiores hierárquicos e os demais elementos da equipe de saúde 
em assuntos relacionados com sua área de atuação; substituir colegas, quando necessário e por determinação dos 
superiores hierárquicos; responsabilizar-se pelas informações constantes das guias de encaminhamento; manter-se 
informado sobre medicamentos disponíveis na farmácia do Departamento Municipal de Saúde; realizar diagnóstico, 
tratamento e prevenção; empenhar-se para melhorar as condições de saúde e os padrões de serviços médicos, 
assumindo sua parcela de responsabilidade em relação à Saúde Pública, à educação sanitária e à legislação 
referente à saúde; participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a implantação e a avaliação dos 
resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe de saúde de ações educativas de prevenção de 
doenças, da reciclagem da equipe de saúde, visando a uma melhor capacitação dos profissionais em benefício 
da comunidade; participar de treinamentos e reciclagem desenvolvidos pelo Sistema de Saúde Pública, no sentido 
de aprimorar os seus conhecimentos e técnicas, de forma a acurar a sua qualificação profissional; cumprir as 
escalas de plantões e horários preestabelecidos, sendo vedado afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo 
temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento dos pacientes em estado grave, como 
também abandonar o plantão sem a presença de seu substituto, salvo por motivo de força maior, devendo informar ao 
seu responsável imediato; tratar com dignidade e respeito os seus companheiros de classe; atender seus pacientes 
com honra e dignidade, examinando, solicitando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos ou 
encaminhando para serviço especializado conforme padrões terapêuticos atuais em vigência, visando proporcionar 
aos pacientes um atendimento adequado, sem discriminação de qualquer natureza; executar atividades correlatas à 
habilitação profissional; executar outras atividades correlatas à função.

EMPREGO 110 MÉDICO PSF II
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Médico da Família realizar consultas clínicas aos consultórios da sua área adstrita; executar 
as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando necessário, em domicílio; realizar as 
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção e na atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; 
realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento da USF, por meio de um sistema de acompanhamento 
e referência e contra referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar 
exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras atividades correlatas à função.

EMPREGO 111 MEDICO SOCORRISTA
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina,  Curso de ATLS (Suporte Avançado de Vida no Trauma) ou 
ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) realizado nos últimos 04 anos e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao Médico Socorrista exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da 
região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-
hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional; recepção dos chamados 
de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, seleção dos meios para atendimento 
(melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação 
telefônica; manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível 
pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer o controle de qualidade sobre os serviços 
nos aspectos inerentes à sua função; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa 
de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos 
inerentes à atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica 
ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética 
médica; executar outras atividades correlatas à função.

EMPREGO 112 MEDICO VETERINÁRIO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Ao Médico Veterinário do Município, compete:
I - a prática da clínica em todas as suas modalidades;
II - a direção dos hospitais para animais;
III - a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;
IV - o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;
V - a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de 
finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou 
para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;
VI - a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, 
fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de 
origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados 
da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de 
produção, manipulação, armazenagem e comercialização;
VII - a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões 
judiciais;
VIII - as perícias, os exames e as pesquisas reveladores de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas 
competições desportivas ou nas exposições pecuárias;
IX - o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;
X - a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas 
seções e laboratórios;
XI - a direção e a fiscalização do ensino da medicina-veterinária, bem, como do ensino agrícola-médio, nos 
estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;
XII - a organização dos congressos, comissões, seminários e outros tipos de reuniões destinados ao estudo da 
Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, 
no que diz com os problemas relativos à produção e à indústria animal;
XIII - aplicar na sua área de competência, notificações, autuações, embargos, confiscos ou interdições quando 
investidos em função com poder de polícia a título de cumprir as finalidades públicas previstas em lei.
Parágrafo único. Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas 
e particulares, relacionadas com:
I - as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos, de qualquer 
natureza, relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca;
II - o estudo e a aplicação de medidas de saúde+ pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao 
homem;
III - a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro;
IV - a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;
V - a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização;
VI - a participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos;
VII - os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;
VIII - as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia bem como à bromatologia animal 
em especial;
IX - a defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos 
seus produtos;
X - os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão;
XI - a organização da educação rural relativa à pecuária.
Ao Médico Veterinário incumbe o desempenho das atribuições que lhe são próprias e as que lhe forem atribuídas em 
função de sua competência técnica, desde que compatíveis com a carreira, especialmente:
I - Realização de atividades da medicina veterinária no âmbito de projeto de desenvolvimento do Município.
II - Promover a fiscalização de estabelecimentos de atividades relativas a produção animal, comercialização e 
manuseio de produtos de origem animal, com exclusividade;
III - Apresentar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder Executivo em resposta a quesitos 
técnicos da área profissional;
IV - Emitir informações técnicas sobre matérias relacionadas à atividade de medicina veterinária dentro de sua 
habilitação profissional;
V - Apreciar previamente os processos licitatórios, nos aspectos técnicos de medicina veterinária nos certames 
promovidos pelos órgãos da administração direta;
Relativamente às atribuições, competências e responsabilidades, aplica-se ao Médico Veterinário, subsidiariamente, 
o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução 1.073/2016 - CONFEA.

EMPREGO 113 MUSICOTERAPEUTA
Requisitos: Ensino Superior Completo em Musicoterapia
Atribuições: Pesquisar a relação do ser humano com os sons para aplicar métodos terapêuticos; Prestar serviços em 
equipes multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, atendendo os campos de atuação na área clínica, 
educacional e social; Restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social do indivíduo; Realizar tratamento grupal e 
individual utilizando-se de procedimentos musicoterapeuticos. Utilizar instrumentos musicais, cantos e ruídos para 
tratar de portadores de distúrbios da fala e da audição ou de deficientes físicos e mentais; Trabalhar com clientes com 
dificuldades de aprendizagem e com dependência química, promover a inclusão social de adolescentes em situação 
de risco e desenvolver potenciais criativos na área preventiva; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.

EMPREGO 114 PSICÓLOGO
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Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Executar atividades emitindo diagnóstico e pareceres, orientando, prescrevendo ou executando formas 
de trabalho, aplicando os recursos da psicologia, para promover a saúde mental e o bem estar individual ou coletivo 
de acordo com a função exercida ou grupo de trabalho. Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, 
avaliando o ser como um todo adotando tratamento para o equilíbrio psicológico. Participar e/ou coordenar programas 
específicos na comunidade (público alvo), definir resultados a serem atingidos, definir a linha de trabalho, assim como 
assessorar e prestar orientação aos familiares.

EMPREGO 115 TERAPEUTA OCUPACIONAL
Requisitos: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional e Registro no Órgão da Classe.
Atribuições: Cabe ao terapeuta ocupacional prestar assistência terapeuta e recreacional, aplicando métodos 
e técnicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; executar 
atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de tratamento, desenvolvimento e reabilitação 
de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de 
mecanografia, horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as 
prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente- AVDs, orientando o mesmo na execução dessas 
atividades; elaborar e aplicar testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar 
a família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no 
meio social; prestar orientação para fins de adaptação ao uso de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego; executar tarefas afins, inclusive as editadas 
no respectivo regulamento da profissão.

EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
EMPREGO 201 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I

Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos e administração geral em 
cada secretaria; atender telefone, atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; executar serviços na área de escritório; 
tratar documentos: Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos; identificar 
irregularidades nos documentos; classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; Realizar orçamentos, 
pesquisa de preços; arquivar documentos conforme procedimentos; elaborar correspondência; protocolar e 
acompanhar processos administrativos; localizar processos; encaminhar protocolos internos; atualizar cadastros; 
expedir ofícios e memorandos; atender usuários no local ou via telefone: fornecer informações; identificar natureza 
das solicitações dos usuários; atender fornecedores; orientar servidores sobre direitos e deveres; controlar, 
elaborar, atualizar e gerir planilhas relacionadas ao seu local de trabalho; controlar material de expediente; 
levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar compra de material; conferir material solicitado; 
providenciar devolução de material fora de especificação; distribuir material de expediente; desempenhar atividades 
administrativas competentes ao local de trabalho; Outros encargos a nível administrativo a critério de seu chefe.

EMPREGO 202 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Auxiliar de Saúde Bucal e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Cabe ao auxiliar de saúde bucal organizar e executar as atividades de higiene bucal, processar filme 
radiológico, preparar o paciente para atendimento, preparar modelos em gesso e executar limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Auxiliar e 
instrumentar os odontologistas e técnicos nas intervenções clínicas. Manipular matérias de uso odontológico.

EMPREGO 203 INSPETOR SANITÁRIO
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Verificar fossas, esgotos, terrenos baldios e piscinas públicas; coletar para exame de água para 
consumo e monitorar fontes alternativas; atuar em programas do município referente ao emprego; verificar postos e 
depósitos de combustíveis e GLP; atender empresas produtoras e transformadoras de medicamentos, cosméticos, 
saneantes, entre outros; realizar atividades de Fármaco vigilância; coletar amostras para análise fiscal; inspecionar 
estabelecimentos de saúde como consultórios, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, fisioterapêuticas; 
inspecionar locais conforme determinação do município; Fiscalização de rotina e denúncia nas Soluções Alternativas 
Coletivas – SAC e Soluções Alternativas Individuais – SAI, de Abastecimento de Água para consumo humano; 
fiscalização no Sistema de Abastecimento de Águas para consumo humano; fiscalização nas Empresas e Indústrias 
que possuam Estação de Tratamento de Água – ETA e Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, de uso particular; 
fiscalização das Estações de Tratamentos e Esgotos – ETE’s da concessionária de serviços de tratamento de água 
e esgoto; fiscalização nas captações de águas superficiais, subterrâneas e pluviais; fiscalização em Sistemas 
Coletivos de Tratamento e Disposição Temporária e Final de Resíduos Sólidos; fiscalização nos Sistema de Coleta, 
Tratamento e Disposição de Esgoto; fiscalização no sistema de drenagem urbana; fiscalização do controle da 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade; fiscalização da rede de 
captação e distribuição de água para consumo humano; fiscalização dos hidrômetros do Sistema de Abastecimento 
de Água para consumo humano para realização da ligação de água; fiscalização das interrupções do serviço de 
abastecimento de água; fiscalização da integridade do sistema de distribuição de água potável; realização de coleta 
de amostragem de água para consumo humano para análise laboratorial, quanto aos parâmetros físico, químico e 
microbiológico; fiscalização das ligações, religações e cortes de água potável.

EMPREGO 204 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar 
auditorias, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade 
de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de Saúde e Segurança no Trabalho; participar de 
perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. Participar da adoção de tecnologias e processos de 
trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e 
controle. Conhecimentos específicos. Aplicar com eficiência as normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 
3214 de 08/06/78. Aplicar as técnicas de inspeção. Elaborar análise de riscos dos departamentos do município 
separando-os em postos de trabalho. Ministrar treinamentos na área de segurança do trabalho. Ministrar curso de 
CIPA e acompanhar suas atividades. Emitir PPP. Realizar levantamento de riscos ambientais. Realizar medições 
de ruído e stress térmico, aplicando a metodologia das Normas de Higiene Ocupacional. Realizar inspeções nos 
equipamentos de combate a incêndio e promover a formação de brigadistas.

EMPREGO 205 TELEFONISTA PLANTONISTA
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Operar sistema telefônico, recepcionando e efetuando ligações internas e externas; Efetuar transferência 
das ligações externas; Efetuar anotações e encaminhamentos de recados para funcionários; Efetuar localização 
e informação de números telefônicos solicitados; Atender solicitações do cliente interno para ligações locais e 
interurbanas; Fornecer informações aos servidores quando solicitado as programações da instituição. Atuar no 
serviço de atendimento médico de urgência – SAMU, seguindo asatribuições constantes no Decreto nº 5. 840/2012, 
artigo 2º, descritas para a função de telefonista, no parágrafo 4º:
Art. 2º  As funções de Enfermeiro Plantonista, Motorista do SAMU, Operador de Rádio do SAMU, Telefonista do 
SAMU, Técnico de Enfermagem do SAMU, Auxiliar de Enfermagem Plantonista do SAMU, engloba além das 
atividades próprias do emprego público no cumprimento das finalidades da Administração Municipal, os seguintes 
requisitos: 
§ 4º São atribuições e requisitos necessários à atuação na função de Telefonista, do Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência - SAMU: 
I - ter disposição pessoal para a atividade;
II - ter equilíbrio emocional e autocontrole;
III - ter capacidade física e mental para a atividade;
IV - ter disposição para o cumprimento das ações orientadas;
V - ter iniciativa e facilidade de comunicação;
VI - ter capacidade de trabalhar em equipe;
VII - atender solicitações telefônicas da população;
VIII - anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio;
IX - prestar informações gerais ao solicitante;
X - estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar;
XI - estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim de colher dados e trocar informações;
XII - anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço;
XIII - atender às determinações do médico regulador.

EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGO 301 COZINHEIRO

Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições. Preparar as refeições sob a supervisão 
do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos. Auxiliar a servir as 
refeições. Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral. Zelar pela conservação dos alimentos 
estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

EMPREGO 302 MOTORISTA PLANTONISTA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo, CNH “D”, curso para condutores de veículos de emergência e certificado 
de conclusão do curso de Socorrista.
Atribuições: Dirigir ambulâncias; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização; transportar pessoas e materiais; orientar o carregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados; orientar o descarregamento de cargas; zelar pela segurança de 
passageiros e/ou cargas; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; higienizar a ambulância conforme as normas 
da Secretaria de Vigilância Sanitária; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; anotar, 
segundo o diário de bordo, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários 
e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar 
outras tarefas afins a critério de sua chefia imediata.

EMPREGO 303 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH “C”
Atribuições: Operar e conduzir o equipamento nos serviços realizados pelo município que exijam sua utilização; 
Operar uma máquina montada sobre rodas ou esteira provida de caçamba móvel, conduzindo-a e operando seu 
comando de corte e elevação para remover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.

EMPREGO 304 TRABALHADOR BRAÇAL

Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Cabe ao Trabalhador Braçal realizar todos os tipos de serviços rudimentares com um mínimo de 
especialização, em todos os Departamentos da Prefeitura; Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 
arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudança; proceder à abertura e reaterro de 
valas; executar tarefas auxiliares no canteiro de obras; escavar valas; transportar e/ou misturar materiais; arrumar 
e limpar obras; montar e desmontar armações; realizar demolições, observando as ordens; auxiliar a construção ou 
reforma de prédios; auxiliar pedreiro, carpinteiro, armadores e eletricistas na execução, montagem e desmontagem 
de obras; manter as instalações do canteiro limpas; preparar mistura de argamassas diversas; transportar carrinhos 
com massa, tijolos, pedras, entulhos, etc.; cortar alvenarias, piso, estruturas de concreto e outras; efetuar serviços 
de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos em todos os setores da secretaria; zelar 
pela conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos em geral; auxiliar no 
recebimento entrega, pesagem, armazenamento e contagem de materiais; manejar instrumentos agrícolas; 
proceder à lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como à limpeza de peças e oficinas; utilizar 
a carga horária que lhe é pertinente com zelo, dedicação, responsabilidade e a serviço do Município; zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
responsabilizar-se pelo material e equipamento utilizado; executar outras tarefas afins, conforme necessidade ou a 
critério do seu superior.

EMPREGO 305 ZELADOR
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Cabe ao Zelador arrumar, limpar e lavar utensílios e dependências internas e externas; abrir e fechar 
janelas e portas; ligar e desligar luzes, aparelhos, máquinas etc.; possuir atitude de cordialidade, boa vontade, 
conduta compatível com a moralidade, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom senso e espírito 
colaborativo; exercer funções de conservação e manutenção dos prédios, assegurando o asseio, o cumprimento 
do regulamento e a segurança; limpar diariamente os móveis, utilizando flanelas ou vassouras apropriadas; limpar 
as dependências da secretaria; limpar paredes, portas, janelas, banheiros, corredores, mesas, carteiras e pisos 
de todas as dependências do prédio, utilizando água e produtos apropriados; retirar o lixo das lixeiras e o colocar 
em local apropriado para recolhimento; limpar lixeiros e demais objetos das salas, corredores e banheiros; lavar 
e secar os vidros das portas e janelas; verificar, ao final do expediente, se as janelas estão fechadas; reunir e 
amontoar a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incômodo ou ofereçam perigo aos 
servidores; executar outras atividades correlatas à função. Efetuar a limpeza e manter em ordem as instalações 
das Unidades Básicas de Saúde, bem como áreas hospitalares e demais dependências da secretaria Municipal 
de  Saúde, solicitando o material e os produtos necessários; Manter asseio pessoal, através do uso de uniforme 
completo, compatível com a função desenvolvida, conforme normas sanitárias; Efetuar tarefas correlatas à sua 
função; Zelar pelo máximo rendimento dos materiais de limpeza e relacionar o seu consumo; Participar de cursos 
de aperfeiçoamento profissional, oferecidos pela SMS. Realizar seu trabalho tomando os devidos cuidados com 
a higiene pessoal; Zelar pela segurança no setor, atentando para a prevenção de acidentes de trabalho; usar os 
equipamentos de segurança para o desenvolvimento das atividades pertinentes a função; Cumprir as orientações 
de sua chefia imediata. Participar, quando forem convocados, das escalas itinerantes de limpeza da SMS. Substituir 
colegas de trabalho quando solicitado pela SMS.

______________________________________________________________________________
A N E X O   II   

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2018
CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO
SUPERIOR

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso 
da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases 
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas 
entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, 
mesóclise), Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências 
(com números, com figuras, de palavras). Areas, Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, 
Determinantes, Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e 
implicação lógica, argumentos validos. Noções Básicas De Estatistica Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida econômica, 
social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional 
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO: 101 ANALISTA DE SISTEMAS

Conhecimento Específico: REDES DE COMPUTADORES: Transmissão Tipos e meios de transmissão e de 
cabeamento. Técnicas de circuitos, pacotes e células. Tecnologias de redes locais e de longa distância (LAN,MAN 
e WAN). Topologias Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways,hubs, repetidores, bridges, 
switches e roteadores). Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP: Protocolos, segmentação e endereçamento, 
serviço DNS e entidades de registros. Gerenciamento de redes TCP/IP: Arquitetura de gerenciamento e SNMP. 
Características dos principais protocolos de comunicação. Redes de longa distância: MPLS. Redes sem fio: 
padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2.SEGURANÇA DE REDES: Prevenção e tratamento 
de incidentes. Dispositivos de segurança: firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN. Tipos de ataques: spoofing, 
flood, DoS, DDoS, phishing.Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors, 
keylogger, worms.Criptografia Conceitos básicos e aplicações. Protocolos criptográficos. Criptografia simétrica e 
assimétrica. Principais algoritmos. Assinatura e certificação digital. Gestão de segurança da informação Normas 
NBR ISO/IEC 27001 e 27002. Gestão de riscos e continuidade de negócio. Normas NBR ISO/IEC 15999 e 
27005.SISTEMAS OPERACIONAIS: Windows e Linux Conceitos básicos. Noções de administração. Serviços de 
diretório: Active Directory e LDAP. Serviços de E-mail: MS Exchange. Virtualização. Tecnologias e arquitetura de 
Datacenter Conceitos básicos. Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces. RAID. Tecnologias 
de armazenamento DAS, NAS e SAN.Tecnologias de backup. BANCO DE DADOS: Desempenho e Otimização: 
Técnicas de análise de desempenho e otimização de consultas Oracle, SQL e PLSQL. Sistemas de Suporte a 
Decisão e Gestão de Conteúdo.Business Intelligence: Arquitetura e aplicações de Data Warehousing, ETL e OLAP. 
Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais. Sistemas gerenciadores de bancos 
de dados Oracle e MS SQL SERVER Conceitos básicos. Noções de administração. Topologia típica de ambientes 
com alta disponibilidade e escalabilidade. Técnicas para detecção de problemas. GESTÃO E GOVERNANÇA DE 
TI: Gerenciamento de projetos – PMBOK 4ª edição Projetos e a organização. Escritórios de projetos: modelos e 
características. Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento. Gerenciamento de serviços – ITIL v3 
Conceitos básicos e objetivos. Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços. 
Governança de TI– COBIT 4.1 Conceitos básicos e objetivos. Requisitos da informação. Recursos de tecnologia 
da informação. Domínios, processos e objetivos de controle. LICITAÇÕES E CONTRATOS: Legislação aplicável à 
contratação de bens e serviços de TI. Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002. Elaboração e fiscalização de contratos. 
Cláusulas e indicadores de nível de serviço. O papel do fiscalizador e do preposto do contrato. Acompanhamento 
da execução contratual. Registro e notificação de irregularidades. Definição e aplicação de penalidades e sanções 
administrativas.

EMPREGO: 102 DENTISTA
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - 
SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese 
das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, 
semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas 
adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: 
educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, 
uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, 
prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – 
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, 
prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. 
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e 
outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria 
(técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e 
permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. 
Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações 
medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas 
de anestesia, doses.

EMPREGO: 103 ENFERMEIRO PLANTONISTA
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Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevenção e Promoção a 
Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde 
doença das famílias e do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a 
especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do planejamento, 
organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e 
assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da 
Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de 
risco e de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns 
da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na 
infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos 
da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas 
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento 
das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças 
infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. 
O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância 
epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância 
epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados 
à Saúde Mental: Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. 
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas 
Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de 
Informação em Saúde. Noções básicas de plantão hospitalar.

EMPREGO: 104 ENFERMEIRO PSF
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevenção e Promoção a 
Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde 
doença das famílias e do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a 
especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do planejamento, 
organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e 
assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da 
Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de 
risco e de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns 
da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na 
infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos 
da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas 
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento 
das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças 
infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. 
O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância 
epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância 
epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados 
à Saúde Mental: Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. 
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas 
Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema 
de Informação em Saúde.

EMPREGO: 105 FARMACÊUTICO BIOQUIMICO III
Conhecimento Específico: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta 
e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de 
anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas 
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos 
laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos 
e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, 
lipoproteínas e dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e 
equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos 
corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. 
Correlações de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de 
isolamento e identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das 
sindromes infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e vírus. 
Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e 
antissépticos; Esterilização química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. 
Reações antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos 
ensaios de imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico 
e de funções celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de 
laboratório para o estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos 
leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança 
laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de 
vidrarias e equipamentos. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas.

EMPREGO: 106 FARMACÊUTICO PSF
Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de 
distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: 
análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; 
unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: 
reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação 
por dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle 
microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. 
cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema 
informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de administração de medicamentos; mecanismos de 
ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e 
reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, 
crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, 
cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de 
medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos 
na prática clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional 
de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao medicamento; monitorização 
da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. 
Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 7. Seleção de 
medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, 
Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

EMPREGO: 107 FISIOTERAPEUTA
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos 
das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; 
conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames complementares 
e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de 
termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, 
eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em 
neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstétricia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia 
cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e orteses; mastectomias; Fisioterapia em pneumologia; 
fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema 
respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas 
preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapeutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e 
sua prevenção, Código de ética e legislação profissional.

EMPREGO: 108 FONOAUDIOLOGO
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia 
Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. 
Etiologia. Avaliação. Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. 
Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem 
de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em 
Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na 
Fissura Labiopalatina, na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico 
Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

EMPREGO: 109 MEDICO PLANTONISTA 
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados 
com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia 
do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias 
cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma 
brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera 
péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-
cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino 
grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem 
das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem 
do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 
Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. 
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. 
Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e 
cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das oro 
faringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia.Síncope 
e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 
Noções básicas de plantão hospitalar.

EMPREGO: 110 MEDICO PSF II

Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados 
com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia 
do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias 
cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma 
brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera 
péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-
cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino 
grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem 
das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem 
do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. 
Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. 
Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite 
reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. 
Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites 
agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. 
Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.

EMPREGO: 111 MEDICO SOCORRISTA
Conhecimento Específico: Suporte avançado de vida em Emergências Clinicas; Suporte avança do de vida no trauma; 
Emergências Clínicas; Emergências Pediátricas; Emergências obstétricas; Imobilização/ Remoção/ Transporte; 
Acidentes com múltiplas vítimas; Emergência SAMU-192; Estados de choque: etiologia e quadro clinico; Abordagem 
Primária e secundária do atendimento Incial a Vítimas com alterações clínicas ou traumatizadas; Atendimento em 
situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo craniano encefálico, queimaduras, hemorragias 
(venosa e arterial) e dores tóraco abdominias; Estados de coma de glasgow: conhecer a etiologia, prever e oferecer 
assistência adequada às necessidades diagnosticadas e realizar a prescrição de enfermagem; Atendimento a vítima 
de parada cardiorespiratória; Escala de trauma; Feridas; Paciente crítico e risco iminente de morte; Atividades e 
funções dos membros da equipe; Atenção ao recém-nascido; Psicopatologia: alterações do pensamento, percepção, 
memória, atividade, afetividade (humor) e (linguagem); Transtornos: esquizofrênicos, afetivos, neuróticos, de 
personalidades (psicopatas), alcoolismo e toxicomanias; Emergências Psiquiátricas; Atendimento Às necessidades 
humanas básicas; Deontologia, Ética e Bioética.

EMPREGO: 112 MÉDICO VETERINÁRIO
Conhecimento Específico: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção, companhia, 
silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração 
de programa de imunização de animais de produção, companhia, silvestres e exóticos. Combate de vetores e 
transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para toxinfecção, 
envenenamento alimentar e por animais peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação epidemiológica. 
Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os também usados em alimentação animal.

EMPREGO: 113 MUSICOTERAPEUTA
Conhecimento. Específico: Aspectos históricos do uso terapêutico da música. O surgimento da Musicoterapia 
enquanto profissão sistematizada e transdisciplinar definida como campo de estudo e prática da experiência musical. 
Conceitos de música, terapia e saúde. Etapas do processo musicoterapêutico. Áreas de atuação do musicoterapeuta. 
Estilo de vida, saúde e meio ambiente. Saúde coletiva: políticas de saúde, os sistemas de saúde no Brasil e as 
características das modalidades de atenção à saúde; mudanças demográfica e epidemiológica; as crescentes 
demandas de saúde e as novas expectativas das populações; prevenção de doenças, promoção e recuperação da 
saúde e melhoria da qualidade de vida das populações. Desenvolvimento humano e social: representações sociais e 
construções de identidade nos diferentes ambientes e suas interrelações e influências no desenvolvimento humano; 
desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos sociais tradicionalmente excluídos; processos e práticas por 
meio dos quais os sujeitos constroem e reconstroem conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu 
cotidiano. Estrutura e função humana básica: aspectos da estrutura dos órgãos que compõem o corpo humano e seus 
mecanismos de regulação; morfologia e fisiologia do organismo normal; aparelho locomotor, nervoso, cardiovascular, 
respiratório, digestório, urinário, genital feminino, genital masculino, bem como os tecidos fundamentais. Processos 
sonoros-musicais e relacionais: empatia, percepção, comunicação verbal e não- verbal, compreensão terapêutica 
e descrição de processos musicais e relacionais. Identidade sonoro-musical. Musicoterapia: estratégias musicais 
e expressivas fundamentais musicoterapia no que tange as possibilidades das diferentes formas de utilização 
da experiência musical na atuação clínica. Musicoterapia preventiva e social: prática ecológica e comunitária; 
O papel do musicoterapeuta no trabalho comunitário, prevenção e inserção social, sofrimento psíquico e suas 
relações com aspectos político-econômicos. Conhecimento das diferentes síndromes, deficiências e transtornos 
do desenvolvimento humano. A aplicação da musicoterapia com objetivos clínicos funcionais e/ou de estimulação 
global do desenvolvimento. Psicopatologia. Normalidade e a avaliação dos principais sinais alterados nas funções 
psíquicas. Síndromes psiquiátricas. Tratamento de pacientes psiquiátricos na clínica musicoterapêutica e com 
equipes multidisciplinares ou interdisciplinares. O envelhecimento e seus processos de adoecimento. Reabilitação 
a partir de princípios neuroplásticos. O atendimento de musicoterapia com caráter reabilitativo em pacientes com 
doenças neurológicas, senilidade e outros transtornos relacionados, tais como Alzheimer, Parkinson, A.V.E., 
afasias, deficiências motoras e sensoriais. Semelhanças e diferenças entre educação e terapia. A utilização da 
experiência musical como facilitadora de processos cognitivos, relacionais e de desenvolvimento de potencialidades 
e habilidades necessárias para a aprendizagem, tanto no contexto escolar, institucional e/ou clínico. A importância da 
musicoterapia nas diferentes etapas da vida e do desenvolvimento humano. Principais teorias do desenvolvimento 
humano, diferenciando os campos físico, cognitivo, psicossocial e sonoro-musical. Procedimentos técnicos 
essenciais para desenvolvimento da prática clínica em musicoterapia. A atuação do musico terapeuta em processos 
clínicos, envolvendo compreensão da demanda, planejamento e realização de intervenção, análise e comunicação 
de resultados e elaboração de documentos técnicos decorrentes do processo.

EMPREGO: 114 PSICÓLOGO
Conhecimento. Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. 
Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único 
de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições 
e Organizacional.

EMPREGO: 115 TERAPEUTA OCUPACIONAL
Conhecimento. Específico: 1. Conceitos de Reabilitação e sua relação com as práticas atuais; 2. Terapia Ocupacional 
na Estratégia Saúde da Família; 3. A lesão medular e o modelo de ocupação humana; 4. Transdisciplinaridade e 
práticas hibridam em saúde mental; 5. Itinerários terapêuticos e construção de projetos terapêuticos cuidadores; 6. 
A inserção da Terapia Ocupacional na rede de assistência em saúde mental; 7. Fundamentos e história da Terapia 
Ocupacional no Campo Social; 8. Tecnologia assistiva, Terapia Ocupacional e abordagens no cotidiano da pessoa 
com deficiência; 9. Reabilitação psicossocial e a prática da Terapia Ocupacional em saúde mental; 10. Recursos 
tecnológicos e estratégia de promoção do autocuidado, atividades e participação para pessoa com doença de 
Parkinson; 11. A Terapia Ocupacional social, diversidade, cultura e saber técnico; 12. Terapia ocupacional e as ações 
no contexto da educação; 13. Terapia Ocupacional e o dispositivo grupal como intervenção em reabilitação; 14. 
Terapia ocupacional, a produção do cuidado em saúde e o lugar do hospital; 15. Rede de cuidados da pessoa com 
deficiência e a Terapia Ocupacional. Diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência 
física. Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; NOB RH SUAS; Equipe Multidisciplinar e Interdisciplinar; Terapia 
ocupacional aplicada às áreas de atuação profissional. Ética profissional; Acolhimento de crianças, adolescente, 
adultos e famílias.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. 
Significados de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso 
da crase. Divisão silábica. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases 
verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas 
entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Regras de colocação pronominal (ênclise, próclise, 
mesóclise), Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos 
vocábulos. Variação linguística. Correspondência oficial.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências 
(com números, com figuras, de palavras). Áreas, Volumes, Distancias, Probabilidades, Trigonometria, Matrizes, 
Determinantes, Sistemas Lineares. Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e 
implicação lógica, argumentos validos. Noções Básicas De Estatística Descritiva.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida econômica, 
social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional 
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
EMPREGO: 201 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. Estrutura organizacional. 
Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, Organização, Direção e Controle como parte integrante 
do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização 
e controle de dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos da 
comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Organização 
do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de administração de materiais. Noções de controle 
orçamentário. Noções básicas de logística de bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática.

EMPREGO: 202 AUXILIAR EM SAUDE BUSCAL
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Conhecimento Específico: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação 
para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família 
e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios 
de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: 
conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente 
de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de 
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos 
e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de 
escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. 
Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. 
Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização 
racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e 
mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, 
má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção 
de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. 
Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

EMPREGO: 203 INSPETOR SANITARIO
Conhecimento Específico: Água: principais características da água potável. Tratamento público e doméstico. 
Importância sanitária dos sistemas de abastecimento de água. Doenças de veiculação hídrica. Esgoto: Importância 
sanitária do sistema de coleta de esgoto. Seleções individuais para destino dos dejetos. Doenças relacionadas 
com os dejetos. Lixo: importância sanitária da remoção e destinação do lixo. Remoção do lixo. Destino final. 
Acondicionamento e tratamento doméstico do lixo. Poluição ambiental da água, do ar e do solo. Defesas do organismo. 
Conceito e tipos de imunidade. Conhecimento dos produtos utilizados para tratamento objetivando preparo de 
soluções. Conhecimento de reagentes utilizados. Conhecimentos básicos para preparação de soluções químicas em 
geral. Conhecimento das fases de tratamento de água. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função. 
Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Inspetor Sanitário; Conhecimento sobre Processo Administrativo 
(Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc.; Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público 
e gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária.

EMPREGO: 204 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Conhecimento Específico: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, capitulo 5. Normas Regulamentadoras. 
Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente do Trabalho: arvore de causas, conceito, causas, custos, 
registro, analise e prevenção dos acidentes do trabalho. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais.

EMPREGO: 205 TELEFONISTA PLANTONISTA
Conhecimento Específico: Características técnicas de funcionamento e operação de equipamentos de telefonia e 
fac-símile. Ligações locais e a distância. Atuação do (a) telefonista: voz, interesse, calma e sigilo. Atendimento de 
chamadas: fraseologias adequadas. Defeitos na aparelhagem: prevenção e providências. Fluxo de informações: 
recepção e transmissão de mensagens telefônicas, elaboração de recados, avisos e memorandos. Noções básicas 
de informática.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. Significação de palavras e 
expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no 
texto. Concordância verbal e nominal. Conjugações verbais. Colocação de pronomes pronominal, Sintaxe da oração. 
Classificação das palavras quanto ao número de silabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão 
silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”.
Raciocínio Lógico e Matemático: Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência 
numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de 
metade, dobro e triplo. Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; 
largo/estreito; Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medidas: comprimento, valor, 
tempo, massa, área e volume. porcentagens.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida econômica, 
social, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia com as diversas 
áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional 
e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
Contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGO: 301 COZINHEIRO

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento 
de atividades relacionadas com a execução do serviço de cozinheiro. Noções básicas de atendimento ao público.

EMPREGO: 302 MOTORISTA PLANTONISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 
Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros 
socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. Habilidade na condução de veículos em geral.

EMPREGO: 303 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
Operar veículos motorizados especiais, tais como: escavadeira hidráulica e outras máquinas rodoviárias e executar 
outras atividades correlatas.

EMPREGO: 304 TRABALHADOR BRAÇAL
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao EMPREGO; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias de 
veículos em geral; Serviços de capina em geral; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; 
Aplicação de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos 
de limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material 
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.

EMPREGO: 305 ZELADOR 
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao EMPREGO; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos 
de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; 
Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, 
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material 
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.

______________________________________________________________________________
CONVITE

Tendo em vista o disposto no art. 48, §1º, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, (LC 101/00) 
CONVIDAMOS a população princesina, e CONVOCAMOS os membros do Poder Executivo 
(Prefeito Municipal e demais membros que entender necessário) e do Poder legislativo 
(Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 30 de Julho de 2018, às 16:30 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade 
em que será demonstrada pelo Poder Executivo aspectos relativos a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO-2019) para o próximo exercício, oportunidade para discussão e 
esclarecimentos de assuntos de interesse da comunidade e prestar esclarecimentos necessários 
à comunidade em geral. 
Sala das Sessões, em 23 de JULHO de 2018.

Vereador  Sebastião Mainardes Junior
Presidente da Câmara Municipal

Vereador George Luiz de Oliveira
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nos termos do caput do art. 47, do Código Tributário Municipal, com a redação da Lei n. 13.204, 
de 28/06/2018, ficam os contribuintes ou seus sucessores a seguir listados NOTIFICADOS de que 
constam débitos tributários municipais, os quais poderão ser quitados ou parcelados nos termos da 
legislação vigente, a contar de 15 dias da publicação deste edital, improrrogáveis.
Findo o prazo, o Município expedirá as respectivas Certidões da Dívida Ativa e ingressará com os 
meios de cobrança previstos em lei.

Procuradoria Geral do Município, em 24 de julho de 2018.
LEANDRO BASTOS ANTUNES

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

Lista dos Cadastros Mobiliários/ALVARÁ
N. DO CONTRIBUINTE NOME

231701 A L FORNAZARI & CIA LTDA
231356 ALERTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
213669 ALMAR TELECOM LTDA
214761 ARESTA CONSTRUCOES LTDA
213126 ATMA ASSESSORIA S/S LTDA
208022 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

917 BANCO DO BRASIL S/A
916 BANCO DO BRASIL SA

918 BANCO DO BRASIL SA
231554 BREMER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA
197629 C. FINCK & CIA LTDA
212436 CARLOS ANDRE PERAO E CIA LTDA
212243 CONSTRUTORA LIMA & LIMA LTDA
215534 E.C. REIHER & CIA LTDA
215836 EDUARDO ELIAS DO NASCIMENTO - REPRESENTACOES
213082 G F VIEIRA & CIA LTDA
231686 GERSON MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR
217087 INVICTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
227631 ITAÚ UNIBANCO S.A.
195881 J. E. VELDHUIS
217729 LARISSA THEODORO FERREIRA FERRAZ
213830 LOPES & AVELAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
234030 LUIZ ANTONIO ULIANA
216965 M C DEL MONACO MIKULIS

212976 MACWOLFF REPRESENTACOES COMERCIAS DE PRODUTOS QUIMICOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA

228834 MEDILAR S/C LTDA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
215580 O. J. BAYER REPRESENTACOES COMERCIAIS
234162 OLIVEIRA & ERLICH LTDA
229213 RIVAIL PUPO & CIA LTDA
230822 S A R DO PRADO & CIA LTDA
214832 S. S. SANCHES RERESENTACOES LTDA
215944 SALUSTIANO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
214796 SANDRO MOREIRA MARCANTES & CIA LTDA
213211 SOLUWARE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
227238 SUPERMIX CONCRETO S.A.

______________________________________________________________________________
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDITAL DE CHAMAMENTO
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, com amparo legal nos artigos 45, § 1º, § 2º e 
46 do Decreto Municipal nº 24/56 (Regulamento dos Cemitérios Municipais), através do presente 
e com prazo de 90 (noventa) dias, a contar da segunda publicação deste edital, CHAMA os 
herdeiros e sucessores de SESHU KOLOSENKI, concessionário da sepultura n° 862, da quadra 
nº 01, no Cemitério Municipal São Sebastião, para tratarem de assunto de seu interesse junto ao 
Departamento de Serviço Funerário e Cemitérios. 

Ponta Grossa, 23 de julho de 2018.
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS
INTIMAÇÃO FISCAL N.º 002/2018

 A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal da Fazenda, promove a 
Intimação Fiscal de:
JOÃO DANIEL GASPARETTO  CPF/CNPJ n.° 995.750.860-15, endereço Rua Embaúvas n.º 54 – 
casa 07, Bairro Santo Agostinho, CEP 69036-792, no Município de Manaus, Estado do Amazonas.
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, 24 de julho de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 008/2018
 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO do Município de Ponta Grossa, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 
12.288 de 01/01/2017, em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 
9394/96, a Lei  nº 13.135 de 10/05/2018-DOM - do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 
29/06/2011 do Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 
e nº 003/12-CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de 
Verificação, os Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/
SME, nº 009/18 de 29/06/2018 e do Conselho Municipal de Educação, nº 008/18 de 11/07/2018.

RESOLVE,
Art. 1º.   AUTORIZAR, a pedido, a MUDANÇA DE ENTIDADE MANTENEDORA, a MUDANÇA 

DE ENDEREÇO, da EDUCAÇÃO INFANTIL da ESCOLA SESPEE – EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.

     §1º. A instituição de ensino, supracitada, era mantida pela Escola SESPEE – Educação Infantil 
e Ensino Fundamental LTDA-ME, CNPJ 10.699.372/0001-01, e passa a ser mantida 
pelo SISTEMA DE ENSINO INTEGRAL PLUS LTDA, CNPJ 22.386.141/0001-27.

     §2º.  A Educação Infantil, da Escola SESPEE – Educação Infantil e Ensino Fundamental, a 
qual situava-se na Avenida Anita Garibaldi, nº 741, Bairro São José, CEP 84.015-050, 
neste município, está localizada, atualmente, na Avenida dos Vereadores, nº 400, 
Bairro de Oficinas, CEP 84.035-312, Ponta Grossa – PR.

Art. 2º. ALTERAR, a pedido, a DENOMINAÇÃO e efetuar a ADEQUAÇÃO da Educação 
Infantil da Escola SESPEE – Educação Infantil e Ensino Fundamental para CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL ALFA PLUS, situado na Avenida dos Vereadores, nº 400, Bairro 
de Oficinas, CEP 84.035-312, Ponta Grossa – PR.

Art. 3º.   CONSIDERANDO o histórico da vida legal de ensino da Escola citada no artigo primeiro, a 
qual recebeu a sua Autorização de Funcionamento pela Resolução Estadual nº 666/2001-
SEED/PR de 23/03/2001, passou por renovações e foi credenciada pelo Sistema Municipal 
de Ensino por meio das Resoluções nº 014/05-SME-PG de 09/12/2005-DOM, nº 002/11-
SME/PG de 19/03/2011-DOM, nº 027/13-SME/PG de 20/12/2013-DOM e  002/18-SME/
PG de 27/02/2018-DOM, sendo que, esta última, estabeleceu os prazos dos vencimentos 
para a Renovação da Autorização da Educação Infantil e para o Credenciamento, até o 
ano de 2022, ESTABELECER o seguinte:

          I. Os prazos dos vencimentos, tanto para o Credenciamento quanto para a Renovação 
da Autorização de Funcionamento do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALFA 
PLUS, deverá seguir o estabelecido pela Resolução nº 002/18-SME/PG de 27/02/2018, 
sendo até o ano letivo de 2022.

Art. 4º. A Direção e/ou Responsável Legal pela Escola deverá solicitar a Renovação, tanto do 
Credenciamento quanto da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação 
Infantil, 180 (cento e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos 
concedidos.

Art. 5º.  Caso ocorram novas alterações ou a cessação do Centro de Educação Infantil, 
supracitado, a Direção e/ou os responsáveis legais pela instituição educacional deverão 
oficializar a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o 
processo.

Art. 6º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 17 DE JULHO DE 2018.
PROFª Esméria de Lourdes Saveli
Secretária Municipal da Educação
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO

 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, que lhe 
confere a Lei Municipal n° 13.008 de 30/11/2017 e Decreto Municipal  Nº 14.340 de 26/04/2018, 
convoca para a  reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Artigo 20 
de seu Regimento Interno:
Art. 15 Será substituído, necessariamente, o Conselheiro Titular ou Suplente que:
II- por presunção de renúncia, o Conselheiro que não comparecer ou não se fizer representar 
pelo suplente em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no ano civil, 
devendo justificar ausência, por escrito, até o momento da reunião, salvo motivo de força maior, 
a ser demonstrado até 48 horas após, justificativa esta a ser submetida à apreciação do Plenário.
DATA –  25/07/2018 (quarta-feira)
HORÁRIO – 14h00
LOCAL – Sala de Reuniões do CMAS
P A U T A
1- Apreciação e aprovação da pauta.
2- Aprovação da ata 305.
3- Informes. 
4- Parecer da Comissão de Documentação e Cadastro  sobre a renovação das inscrições no 
CMAS para 2018.
5- Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Projetos  sobre:
5.1. definição da carga horária semanal do responsável técnico dos serviços socioassistenciais;
5.2. alteração do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Municipal 13.522/2017 que normatiza os 
serviços de Proteção Social Básica.
6- Parecer da Comissão de Acompanhamento do SUAS  sobre:
      6.1.  Plano de Ação para Cofinanciamento Federal  do Sistema Único de Assistência 
        Social – SUAS/ 2018;
      6.2. Plano de Ação para os seguintes Cofinanciamentos Estadual 2018: 
             a) Serviço de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua;
             b) Piso Paranaense de  Assistência Social II – Centro POP;
             c) Serviço de Acolhimento População em Situação de Rua;
             d) Piso Paranaense de Assistência Social IV -  Acolhimento Institucional                  
                 para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos;
             e) Piso Paranaense de Assistência Social  V - Acolhimento Institucional para 
                 Adultos e Famílias;
             f) Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência – 
                 Residência Inclusiva.
       6.3. Prestação de Contas referente ao cofinanciamento estadual do PAIF.
7- Informes da Comissão de Acompanhamento do Programa Bolsa Família.
8- Informes da Comissão de Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social  sobre 
a  análise dos relatórios de execução orçamentária e financeira do FMAS referente ao exercício 
de 2017.

Sandra Regina Wichert Cisco
Vice-Presidente do CMAS

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

C U LT U R A

______________________________________________________________________________

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

 
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2013

Considerando, os termos do Oficio nº 1339/18-OPD/GP, firmado pela Ilustríssima Doutora 
ROSANA CRISTINA NOGUEIRA LEVANDOSKI, Diretora de Gabinete da Presidência do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
Considerando, ainda, o contido no Acórdão de Parecer Prévio nº 141/18 – Primeira Câmara, 
incluso no Processo nº 277581/14, referente à Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal 
de Ponta Grossa, Estado do Paraná, do exercício financeiro de 2013;
Considerando, finalmente, o disposto no art. 149 e seguintes do Regimento Interno; 
FAÇO SABER aos interessados, o seguinte:
I - Conforme o teor do Acórdão de Parecer Prévio nº 141/18 – Primeira Câmara, incluso no 
Processo nº 277581/14, em que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, emitiu Parecer 
Prévio nas contas do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa, Estado do Paraná, do exercício 
financeiro de 2013.
II - O processado será encaminhado a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, na 
pessoa do seu Presidente, Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA, onde permanecerá por 
sessenta dias, à disposição dos eventuais interessados. 

Sala das Sessões, em 20 de julho de 2018
Vereador SEBASTIÂO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 249/2018

DATA CONCESSÃO 23.07.2018
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 GEORGE, COM DESTINO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 24.07.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 24.07.2018 - 17:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00
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VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629

ORDEM 250/2018
DATA CONCESSÃO 23.07.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR MILLA COM DESTINO A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 24.07.2018 - 09:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 24.07.2018 - 18:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
BAO 7917

  
ORDEM 251/2018

DATA CONCESSÃO 23.07.2018
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 GUIARONE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 23.07.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 23.07.2018 - 17:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629

ORDEM  252/2018
DATA CONCESSÃO 23.07.2018

NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR GEORGE, COM DESTINO 
A COMPAGAS – COMPANHIA PARANAENSE DE GAS 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 23.07.2018 - 11:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 23.07.2018 - 19:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
BBF 3631

ORDEM 253/2017
DATA CONCESSÃO 23.07.2018

NOME DANIEL ANDERSON FRACARO
FUNÇÃO VEREADOR 

RG/MATRICULA 75516150/100301
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES NO 
GABINETE DO DEPUTADOPLAUTO MIRO GUIMARAES

DATA/HORÁRIO INÍCIO 24.07.2018 – 07:00 h
DATA /HORARIO TÉRMINO 24.07.2018 – 19:00 h 

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

  
ORDEM 254/2018

DATA CONCESSÃO 11.07.2018
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 NO GABINETE DO DEPUTADO 
RECALCATTI

DATA/HORÁRIO INÍCIO 26.07.2018 – 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 26.07.2018 – 19:00 HS

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL
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