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Prefeitura de Ponta Grossa
lança ‘Laboratório de Ideias’
Local foi idealizado pela Agência de Inovação e Desenvolvimento (AID) e pela Secretaria
Municipal de Cultura (SMC); iniciativa amplia o desenvolvimento de uma cidade inteligente
Foto: Divulgação/PMPG)
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Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG) inaugurou, na última quinta-feira
(22), o Laboratório de Ideias (LAB),
que concretiza mais uma etapa para
a construção de uma cidade mais
inteligente, inovadora e inclusiva.
“Nosso papel enquanto gestão é estimular e criar condições para que as
pessoas possam alcançar seus objetivos. Para mim, inovação é confiar,
acreditar nas pessoas. Este espaço é,
assim, a esta confiança na capacidade de cada um”, frisa a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt (PSD).
Idealizado pela Agência de Inovação e Desenvolvimento (AID) e Secretaria Municipal de Cultura (SMC),
com apoio do Ministério Público do
Trabalho, por meio do Rotary Club
Lagoa Dourada e do Instituto BRF, o
LAB surgiu com o objetivo de oportunizar à sociedade ponta-grossense um espaço de cocriação e colaboratividade, gerando mais inovação e
desenvolvimento para o Município.

giro rápido

Executivo gradua
novas lideranças
A Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa (PMPG) graduou 75 servidores que participaram de capacitação do Programa de Liderança
Inovadora de Ponta Grossa, que
envolveu todas as secretarias municipais. Promovido pela prefeitura de Ponta Grossa, com coordenação da Agência de Inovação
e Desenvolvimento, em parceria
com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a capacitação durou mais de 60 horas.
O programa foi desenvolvido com
objetivo de fomentar a cultura de
inovação nos servidores através
de ações que desenvolvam o capital humano.

Indústria promove
evento com startups
A Casa da Indústria, juntamente com a Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG), através do
Vale dos Trilhos, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa (Acipg) e Sebrae, realizou o evento 1º ConectDay, na
última quarta-feira (21), no Garden
Golf. A iniciativa quer fomentar negócios entre indústrias e desenvolvedores de startups dos Campos Gerais. A iniciativa foi fechada para
apenas 15 startups e 10 indústrias
da cidade. Segundo ele, a seleção
das empresas se deu por critérios
de relacionamento, soluções inovadoras e qualidade dos empreendedores.

Prefeita de Ponta Grossa e outras lideranças durante o lançamento
do espaço de inovação; ambiente fica no Centro Municipal de Cultura

FUNCIONAMENTO

Espaço oportuniza novas soluções
Conforme Alberto Portugal, o espaço é uma oportunidade de oferecer à
comunidade o que as mentes incríveis e as boas ideias podem representar no desenvolvimento da cidade. Com o acesso mais fácil à um espaço produtivo, a intenção é que a população que usufrui do LAB se torne
mais empoderada, aprendendo a lidar com novas tecnologias e a colocar as suas ideias e planos em prática.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
A presidente da da AID, Tônia
Mansani, explica que objetivo é que
o ambiente, organizado no Centro
Municipal de Cultura, seja um espaço propício para o surgimento de
novas ideias e produtos inovadores
que poderão revolucionar o mercado da economia criativa e destacar
Ponta Grossa em âmbito nacional.
“Com a implantação do espaço de
cocriação de economia criativa, criase um ambiente que possibilitará a
geração de trabalho e renda, decorrente da inclusão produtiva, capacitação e desenvolvimento de novos
produtos e serviços, sendo o primeiro espaço público no Brasil voltado à
economia criativa”, frisa.
Segundo ela, a materialização
do projeto iniciou no ano passado,
quando ela e o secretário de Cultura, Alberto Portugal, apresentaram
a ideia ao Rotary. “A principal função do Laboratório de Ideias é oferecer acessibilidade e, portanto, mais
igualdade em nossa sociedade. Isso
porque o espaço foi pensado para
que o maior número de pessoas
possa ter acesso facilitado às inovações”, finaliza Mansani.

Carros zero km do
‘Nota PG’ e ‘Imposto
Premiado’ já estão
expostos em PG
Os munícipes que forem ao
Paço Municipal a partir desta semana irão se deparar com dois veículos
Mobi da marca Fiat, no saguão de entrada da Prefeitura, ao lado da Praça
de Atendimento. Os carros zero km
são os prêmios principais dos Programas ‘Nota PG’ e ‘Imposto Premiado’
realizados pela Administração Municipal, através da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).
Para a prefeita Elizabeth Silveira Schmidt (PSD), os programas são
muito importantes para motivar o
pagamento em dia do IPTU e o pedido de nota fiscal garante uma maior
arrecadação no Imposto sobre Serviços (ISS) e combate à sonegação.
“Com ferramentas que aumentem
a justiça fiscal, e consequentemente com a união de forças dos cidadãos com o poder público, faremos
de Ponta Grossa uma cidade mais
justa e melhor de se viver”, disse a liderança.
No IPTU Premiado, qualquer
contribuinte que esteja com o pagamento do IPTU em dia com o Município, pelo recolhimento em cota
única ou parcelado, estará concorrendo automaticamente no sorteio.
O outro carro na entrada principal
da Prefeitura é do Programa Nota
PG, que será sorteado juntamente
com 10 prêmios de R$ 5 mil, além de
diversos outros produtos.
Segundo a Pasta, o contribuinte
deve fazer adesão anualmente ao programa ‘Nota PG’, no site da Prefeitura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
(ਓਔਁਏਏ3ਁਁਣ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2022
O Município de Teixeira Soares torna público que fará realizar, às 09:30 horas do dia 24 de
outubro do ano de 2022, na Rua XV de Novembro n° 135 em Teixeira Soares , Paraná, Brasil,
CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços
¿[RVHVHPUHDMXVWHGD V VHJXLQWH V REUD V 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022.
O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, torna público que às 09:00 horas do dia 14 de
RXWXEURGHQDSODWDIRUPDZZZJRYEUFRPSUDVSWEU³$FHVVR,GHQWL¿FDGR´UHDOL]DUi
licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de
UHFXUVRV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR ± ,17(51(7 GH DFRUGR FRP DV HVSHFL¿FDo}HV GR
edital, para aquisição de:

Local do
objeto
Sede

Objeto
Pavimentação de
ciclovia em CBUQ

Quantidade e unidade
de medida

Prazo de execução
(dias)

8.286,78 m²

Objeto

Quantidade

Valor Total (R$)

Prazo (Dias)

Sede

1

100.523,33

120

180

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,
poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacaoecompras@teixeirasoares.pr.gov.br . Informações adicionais, dúvidas
e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço
ou e-mail acima mencionados – Telefone 42 - 34601155 ramal 1020.
Teixeira Soares, 23 de setembro de 2022.
LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal de Teixeira Soares

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Jaciel Viegandt, Paraná, Brasil - Telefone: (42) 34601155
- E-mail licitacaoecompras@teixeirasoares.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no
seguinte endereço Rua XV de Novembro,135 - Centro, na cidade de Teixeira Soares/PR,
das 09:00 às 17:00 horas.
Teixeira Soares, 23 de setembro de 2022.
LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal de Teixeira Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
(ਓਔਁਏਏ3ਁਁਣ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de
Construção de Novo Bloco, compreendendo 2 banheiros para os alunos (10 cabines), 2 banheiros
para professores (8 cabines), um banheiro PNE com chuveiro, sala para educação física e depósito
para materiais na Escola Municipal Canuto Guimarães na Zona Urbana do Município de Prudentópolis - PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 351.115,94 (Trezentos e cinquenta e um mil, cento e
quinze reais e noventa e quatro centavos).
DATA: 13 de outubro de 2022, às 08h30m, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal
de Prudentópolis.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site www.prudentopolis.pr.gov.br,
e também junto ao Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, localizado
na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-Pr, CEP 84400-000, fone 08008080130
Ramal: 8010 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00
horas às 17:00 horas.
Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça de Jaguariaiva, no uso
de suas atribuições estatutárias, convoca todos Associados do Sindicato
SDUD SDUWLFLSDUHP GD$VVHPEOpLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD D UHDOL]DUVH QR GLD
29 de setembro de 2022 , em primeira chamada às 18h30 ou em segunda
chamada às 19h00, com qualquer número de associados presentes, para
GHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLDD $SUHVHQWDomRHGLVFXVVmR
VREUHDVLWXDomR¿QDQFHLUDGR6LQGLFDWRE 'HOLEHUDomRRXQmRSDUDYHQGHU
LPyYHLVGHSURSULHGDGHGRVLQGLFDWR¿FDQGRDFDUJRGD$VVHPEOpLD*HUDO
GH¿QLUTXDORXTXDLVLPyYHLVSRGHUmRVHUYHQGLGRVQRVWHUPRVGR$UW
Parágrafo Único do Estatuto Social. Jaguariaíva, 20 de Setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
O Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 07 de outubro de 2022, às 09h00min,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), pregão, na forma eletrônica, registro GH SUHoRV Q  SDUD DTXLVLomR GH HPEDඇDJHQV 9DඇRU 0i[LPR 5
1.745.556,50. Mais informações poderão ser obtidas no horário das 12 horas às 18 horas na
sede da prefeitura ou pelo telefone
  UDPDO RXDLQGDDWUDYpVGROLQNKWWSVHUYLFRVSRQWDJURVVDSUJRYEUSRUtaltransparencia/.
Ponta Grossa, 22 / 09 / 2022
6,021('252&,23(5(,5$1(9(6
Secretária Municipal de Educação

BENEDITO DOMINGUES CARDOZO- PRESIDENTE.
SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
FUNERARIA BOM JESUS, sob CNPJ 19.787.051/0002-14, torna público que
recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Prévia - LP, com validade de 02
anos, para Serviços funerários com tanatopraxia, na Rua XV de Novembro,
nº 710, Centro, Ipiranga - PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
FUNERARIA BOM JESUS, sob CNPJ 19.787.051/0002-14, torna público que irá
requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença de Instalação para Serviços funerários com tanatopraxia a ser implantada na Rua XV de Novembro, nº710, Centro, Ipiranga - PR.

