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EXPEDIENTE

DECRETO Nº 257/2022

“Concede Férias aos servidores que menciona”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

 Art. 1º. Ficam concedidas férias aos servidores abaixo 
relacionados:

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 258/2022
               

Exonera Servidor do cargo que menciona e dá outras 
providências.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

 Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o servidor Murilo Bini, 
do cargo em comissão de Assessor do Departamento de Promo-
ção Cultural, do Quadro de Pessoal do Executivo Municipal.

DECRETOS

servidor cargo lotação período de gozo período
aquisitivo

Alexandro
Rogerio dos
Santos

Auxiliar de
serviços Gerais

Secretaria de Educação 16/05/2022 a
30/05/2022

2019/2020

Alisson
Pechefist

Agente
Administrativo

Secretaria de Educação 16/05/2022 a
30/05/2022
(15 dias iniciais)

2021/2022

Ana Cristina
Gonçalves dos
Santos Antonio

Professora Secretaria de Educação 02/05/2022 a
16/05/2022
(15 dias iniciais)

2021/2022

Douglas
Giovani
Oechsler

Assessor do
Departamento
de T.I

Secretaria de
Administração

19/05/2022 a
03/06/2022
(16 dias iniciais)

2021/2022

Eliseu Kiec Auxiliar de
Serviços Gerais

Secretaria de
Transporte e
Infraestrutura

16/05/2022 a
14/06/2022

2020/2021

Guilherme
Cappellari

Gerente do Dpto
de Obras

Secretaria de
Administração

25/05/2022 a
10/06/2022
(17 dias iniciais)

2021/2022

Inacio
Kozechen

Agente
Operacional

Secretaria de Educação 16/05/2022 a
14/06/2022

2020/2021

Joanice
Chomen Klosz

Professor Secretaria de Educação 16/05/2022 a
30/05/2022
(15 dias iniciais)

2021/2022

Lucas Bahri Técnico de
Informática

Secretaria de Saúde 30/06/2022 a
14/07/2022 (15 dias
finais)

2020/2021

Luiz Romualdo
Klosovski

Professor Secretaria de Educação 02/05/2022 a
16/05/2022
(15 dias finais)

2021/2022

Marcos Rogerio
Dalgallo

Agente
Operacional

Secretaria de
Transporte e
Infraestrutura

02/05/2022 a
08/05/2022
(7 dias iniciais)

2019/2020

Renilda Schirlo
Costa Rosa

Agente
Administrativo

Secretaria de
Assistência Social

14/06/2022 a
28/06/2022
(15 dias finais)

2020/2021

Renilda Schirlo
Costa Rosa

Agente
Administrativo

Secretaria de
Assistência Social

29/06/2022 a
28/07/2022

2021/2022

Rosane
Penteado
Mazepa Antonio

Auxiliar de
Serviços Gerais

Secretaria de Saúde 16/05/2022 a
14/06/2022

2020/2021

Silvana
Michalczyszyn
Guimararaes

Agente
Administrativo

Secretaria de
Administração

09/05/2022 a
23/05/2022
(15 dias finais)
(alterado)

2020/2021

Simone Salanti
Ziegmann
Lopes

Gerente Dpto Do
Meio Ambiente

Secretaria de Meio
Ambiente

10/05/2022 a
20/05/2022
(11 dias iniciais)

2021/2022
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 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 11/05/2022.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 259/2022

“Autoriza o fechamento e a utilização das ruas a que se refere, e 
dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei Orgâni-
ca do Município e conforme o protocolado sob nº 3549/2022;

DECRETA

 Art. 1º. Fica autorizado, com fulcro no art. 138, § 4º, da 
Lei Orgânica Municipal, o fechamento e a utilização de Estrada 
Municipal, em frente a Igreja São Demétrio na localidade de Barra 
Vermelha, no dia 15 de maio de 2022, das 08h00min às 18h00min, 
conforme informações inseridas no protocolo nº 3549/2022.

 § Único: Fica responsável pelo bem público em questão, 
bem como qualquer dano que venha ser causado pela referida 
utilização o requerente Claudinor Caciano.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 260/2022
     

“Concede Gratificação de função por deslocamento de longa 
distância ao servidor que menciona, e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o arti-
go 36 da Lei Municipal nº 1.920, de 14/10/2011 e conforme justifi-
cativa apresentada através do protocolado sob nº 3637/2022;

DECRETA

 Art. 1º. Fica concedida Gratificação de função por deslo-
camento de longa distância a Professora contratada por período 
determinado - PSS, Tais Caroline Miretzki Borges, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), a partir de 09/05/2022, tendo em 
vista que a mesma desloca-se da área urbana para a área rural 
do Município.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 261/2022
     

“Concede Gratificação de função por deslocamento de longa 
distância ao servidor que menciona, e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o arti-
go 36 da Lei Municipal nº 1.920, de 14/10/2011 e conforme justifi-
cativa apresentada através do protocolado sob nº 3739/2022;

DECRETA

 Art. 1º. Fica concedida Gratificação de função por deslo-
camento de longa distância a Professora contratada por período 
determinado - PSS, Ana Flavia Stek, no percentual de 30% (trinta 
por cento), a partir de 01/05/2022, tendo em vista que a mesma 
desloca-se da área urbana para a área rural do Município.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 262/2022
     
“Designa membros para comporem a comissão a que se refere, 

e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;
 Com fulcro no artigo 10 §1° e §2° da Lei nº 12.232, de 
29/04/2010 e conforme solicitação expressa do Departamento de 
Licitações;

DECRETA

 Art. 1º. Ficam designados os membros a seguir descri-
tos, para comporem a subcomissão técnica, referente ao Proces-
so Licitatório n° 165, Concorrência Publica nº 011/2022, que tem 
por objeto Contratação de uma Agência de Publicidade e Propa-
ganda para criação, produção de peças publicitarias, peças de co-
municação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamen-
to de comunicação institucional, desenvolvimentos de campanhas 
publicitarias, divulgação de eventos e campanhas de mídias de 
rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e ou-
tros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer 
aos cidadãos as informações necessárias do município, os se-
guintes membros:
I.Simone Gelinski;
II.Rodrigo de Paula Goetten;
III.Thalyta Monyelli Olesczuk das Chafas;
IV.Sabrine Cappelari Riberio;
V. Karyna Rossetim Woronhuk;
VI.Karina Socolovski;
VII.Marcelo Schram;
VIII.Michelle Holler;
IX.Nilton Cesar Pabis;
X.Karina Alves Ludvichak;
XI.Joao Matheus Terluk Mendes;
XII.Samilli Penteado Barbara.

 § Único: O sorteio para escolha dos três membros que 
comporão a Subcomissão Técnica será realizado no dia 20 de 
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junho as 08h:30m na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 801, centro, 
Prudentopolis/PR.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 130/2022

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor que 
menciona, e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico 
apresentado e posterior avaliação pericial;

RESOLVE

 Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a 
servidora Dione de Fátima Mosquer, ocupante do cargo provi-
mento efetivo de Professora, de 10 de maio de 2022 a 03 de julho 
de 2022.

 Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença 
retro referida.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

 
PORTARIA Nº 131/2022

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor que 
menciona, e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico 
apresentado e posterior avaliação pericial;

RESOLVE

 Art. 1º.  Conceder licença para tratamento de saúde ao 
servidor Evandro Silva Pereira, ocupante do cargo provimento 
efetivo de Agente de Segurança Municipal, de 09 de maio de 2022 
a 09 de julho de 2022.

 Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença 
retro referida.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 132/2022
     

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor que 
menciona, e dá outras providências”.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico 
apresentado e posterior avaliação pericial;

RESOLVE

 Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a 
servidora Roseli Aparecida Batista Lopes, ocupante do cargo 
provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, de 10 
de maio de 2022 a 07 de agosto de 2022.

 Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença 
retro referida.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2021 - 

EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 51/2022

PROTOCOLO Nº 2212/2022 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 005/2021, pelo Decreto 
nº 478/2021 de 05 de julho de 2021, CONVOCA, os candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 19/05/2022, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.
CARGO: PROFESSOR(A)

Classificação Nº de Inscrição Candidato

191 2021061575145 Graciele Aparecida Dukiévicz Schirlo

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
005/2021.

Prudentópolis, 13 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
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LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 148/2022

Pregão
Eletrônico

010/2022

Objeto

Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

automotivos, ARLA 32 - Agente Redutor Liquido de Óxido de

Nitrogênio (NOx) e materiais destinados à limpeza de veículos

da Prefeitura.

Contratada
LUKAUTO – COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS
LTDA.

Valor
R$ 3.114,65 (três mil, cento e quatorze reais e sessenta e cinco

centavos).

Fiscal
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo dos servidores

Srs. Nelson Delenga, José Luiz Bini e Anderson Lopes
dos Santos.

Gestor
O Gestor da presente Ata de RP ficará a cargo do Responsável

pela Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Sr.

Elizeu Sandeski.

Data Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de
Vigência

O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
(doze) meses, a contar de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 152/2022

Pregão
Eletrônico

010/2022

Objeto

Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

automotivos, ARLA 32 - Agente Redutor Liquido de Óxido de

Nitrogênio (NOx) e materiais destinados à limpeza de veículos

da Prefeitura.

Contratada
NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS
AUTOMOTIVOS.

Valor
R$ 77.698,00 (setenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito

reais).

Fiscal
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo dos servidores

Srs. Nelson Delenga, José Luiz Bini e Anderson Lopes
dos Santos.

Gestor
O Gestor da presente Ata de RP ficará a cargo do Responsável

pela Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Sr.

Elizeu Sandeski.

Data Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de
Vigência

O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
(doze) meses, a contar de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 153/2022

Pregão
Eletrônico

010/2022

Objeto

Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes

automotivos, ARLA 32 - Agente Redutor Liquido de Óxido de

Nitrogênio (NOx) e materiais destinados à limpeza de veículos

da Prefeitura.

Contratada ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Valor
R$ 30.191,70 (trinta mil, cento e noventa e um reais e setenta

centavos).

Fiscal
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo dos servidores

Srs. Nelson Delenga, José Luiz Bini e Anderson Lopes
dos Santos.

Gestor
O Gestor da presente Ata de RP ficará a cargo do Responsável

pela Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Sr.

Elizeu Sandeski.

Data Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de
Vigência

O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
(doze) meses, a contar de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 154/2022

Pregão
Eletrônico

049/2022

Objeto
Registro de preço para futura e eventual aquisição de

medicamentos que serão dispensados aos usuários do sistema,

através da Farmácia Municipal.

Contratada CIRÚRGICA BIOMEDICA EIRELI.

Valor R$ 2.330,00 (dois mil, trezentos e trinta reais).

Fiscal
A fiscalização da ARP ficará a cargo das servidoras abaixo

nominadas: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.

Gestor
A gestão do(s) contrato(s) ficará a cargo do Secretário Municipal

de Saúde.

Data Prudentópolis, 09 de maio de 2022.

Prazo de
Vigência

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

partir da data de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 156/2022

Pregão
Eletrônico

049/2022

Objeto
Registro de preço para futura e eventual aquisição de

medicamentos que serão dispensados aos usuários do sistema,

através da Farmácia Municipal.

Contratada
CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES – EIRELI EPP.

Valor R$ 8.975,00 (oito mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Fiscal
A fiscalização da ARP ficará a cargo das servidoras abaixo

nominadas: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.

Gestor
A gestão do(s) contrato(s) ficará a cargo do Secretário Municipal

de Saúde.

Data Prudentópolis, 09 de maio de 2022.

Prazo de
Vigência

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

partir da data de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 122/2022

Pregão
Eletrônico

039/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.

Valor R$ 1.495,00 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

Fiscal

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

Municipal de Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Douglas Giovani Oechsler, Secretaria Municipal de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de

Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

meses.
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BOSCARDIN & CIA, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 203/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de pedra brita 3/4, pedra graduada, pó de pedra, pedrisco, pedra 
rachão e pedra “bica corrida”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 
da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
203/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CERÂMICA GNATTA LTDA, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 204/2022 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de pedra brita 3/4, pedra graduada, pó de pedra, pe-
drisco, pedra rachão e pedra “bica corrida”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 125/2022

Pregão
Eletrônico

039/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada
GRUPO GBA COMÉRCIO ATACADISTA & SERVIÇOS LTDA
ME.

Valor
R$ 8.841,80 (oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta

centavos).

Fiscal

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

Municipal de Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Douglas Giovani Oechsler, Secretaria Municipal de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de

Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

meses.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 134/2022

Pregão
Eletrônico

039/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada MAX MARIANO PEREIRA COELHO 08874826788.

Valor
R$ 32.199,50 (trinta e dois mil, cento e noventa e nove reais e

cinquenta centavos).

Fiscal

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

Municipal de Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Douglas Giovani Oechsler, Secretaria Municipal de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de

Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

meses.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 135/2022

Pregão
Eletrônico

039/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada MELRILI FLÁVIA ALVES CAMPOS DE ANDRADE ME.

Valor R$ 1.038,70 (um mil e trinta e oito reais e setenta centavos).

Fiscal

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

Municipal de Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Douglas Giovani Oechsler, Secretaria Municipal de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de

Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

meses.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P. 144/2022

Pregão
Eletrônico

039/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada SCORPION INFORMÁTICA LTDA.

Valor R$ 103,42 (cento e três reais e quarenta e dois centavos).

Fiscal

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

Municipal de Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Douglas Giovani Oechsler, Secretaria Municipal de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de

Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

meses.



7 SEXTA - FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022 - EDIÇÃO 2320ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

204/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 178/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
178/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços nº 179/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de preço para futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao 
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
179/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 180/2022 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas 
rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, 
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
180/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E 
CIRURGICOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 181/2022 para a presente licitação, que tem por objeto 
o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao 
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
181/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES - EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços nº 182/2022 para a presente licitação, que tem 
por objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados 
nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
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 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
182/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EI-
RELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
183/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Regis-
tro de preço para futura e eventual aquisição de material médico 
hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendi-
mento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
183/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOS-
PITALARES EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 184/2022 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas 
rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, 
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
184/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 

cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 185/2022 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas 
rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, 
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
185/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA ME convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
186/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Regis-
tro de preço para futura e eventual aquisição de material médico 
hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendi-
mento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
186/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Regis-
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tro de Preços nº 187/2022 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas 
rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, 
face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
187/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FATO IMPORTADORA E EXPORTADO-
RA DE INSTRUMENTOS  CIRÚRGICOS LTDA ME, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 188/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de material médico hospitalar e correlatos que 
serão utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital 
da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
188/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

NOTIFICAÇÃO Nº 007/2022
Art. 109 da Lei 8.666/1993

Pregão Eletrônico 189/2021
Contrato nº 005/2022

 Considerando o que consta no processo nº 1094/2022 
(cópia integral em anexo), que a empresa ora notificada, incorreu 
em desistência da proposta ofertada em razão do pregão acima 
mencionado.
 Considerando que a empresa foi notificada na forma do 
artigo 87 da LLCA, através da Notificação nº 004/2022 do inte-
resse em aplicar multa, suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o município, enviada a notificação via e-mail e via 
correio, não sendo recebida a notificação em ambas as formas, 
então publicada a notificação em três datas no Diário oficial do 

Município, a empresa não apresentou Defesa Prévia;
Considerando que conforme decisão 007/2022 exarada pelo Se-
cretário de Finanças:
 NOTIFICO a empresa FRANCISCO SELDEN DE FA-
RIAS CHAVES ME, CNPJ nº 32.130.149/0001-81, estabelecida 
na Rua Dom Manuel de Medeiros, nº 793, Bairro Araxa, Forta-
leza – CE, CEP 60.450-605, fone (85) 3223-3912, e-mail: enge-
sel_ce@hotmail.com, representada pelo Sr. Francisco Selden de 
Farias Chaves, inscrito no CPF sob nº 555.433.083-53 e portador 
da Cédula de Identidade – RG n° 90015021756, da aplicação das 
sanções, conforme segue:
 - Multa prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso II, c/c 
item 21.3 do Edital de Pregão Eletrônico nº 189/2021, no valor de 
R$ 3.729,98 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e 
oito centavos);
 - Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o município de Prudentópolis, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, conforme previsão na lei nº 8.666/93, 
artigo 87, inciso III, c/c item 21.1 do edital de Pregão Eletrônico nº 
189/2021;
 Nos termos do §1° do art. 109 da Lei 8.666/93, NOTIFI-
CA-SE a contratada desta decisão, ressaltando o seu direito de 
interpor RECURSO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o qual deve-
rá ser protocolada no Protocolo Geral da PMP, das 8 às 12 e das 
13 às 17 horas, protocolada direto no link https://prudentopolispr.
equiplano.com.br:7443/contribuinte/#/stpProcessos/abertura ou 
encaminhada no e-mail: licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br (as-
sunto: Recurso Notificação nº xxx), sendo de responsabilidade do 
interessado comunicar a servidora abaixo nominada do envio do 
documento pela via eletrônica.

Prudentópolis, 12 de abril de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2022

OBJETO: Contratação de uma Agência de Publicidade e Propa-
ganda para criação, produção de peças publicitarias, peças de co-
municação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamen-
to de comunicação institucional, desenvolvimentos de campanhas 
publicitarias, divulgação de eventos e campanhas de mídias de 
rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e ou-
tros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer 
aos cidadãos as informações necessárias do município.
VALOR GLOBAL: R$ 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil 
reais).
DATA DA SESSÃO: 04 de julho de 2022, às 08:30hrs, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e também junto ao Depto de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua 
Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-Pr, CEP 84400-000, 
fone (42) 3446-8007 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

 
1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 
414/2021.
Partes: Município de Prudentópolis e MC Comércio de Alimentos 
e Transportes Ltda.
Pregão Eletrônico nº 090/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO
Em decorrência do Protocolo nº 3496/2022, fica alterada perma-
nentemente a marca dos itens abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Item Descrição do produto Marca

71 Farinha de trigo 1Kg PRIMOR

72 Farinha de trigo 5Kg PRIMOR

126 Sal iodado 1Kg 5 ESTRELAS



10 SEXTA - FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022 - EDIÇÃO 2320ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Prudentópolis 10 de maio de 2022.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 042/2022
Motivação: Artigo 25, II – 13, VI da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de empresa para ministrar o curso: Planta 
Genérica do IPTU, para atender o Acórdão 508/22.
Contrato nº 174/2022
Contratada: Unyflex Capacitação e Treinamentos Ltda
Valor: R$ 5.976,00 (cinco mil, novecentos e setenta e seis reais)
Data: Prudentópolis, 13 de maio de 2022
Vigência: A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias
Gestor: O Gestor do presente Contrato será o Secretário Munici-
pal de Finanças
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Ser-
vidora Sra. Mariane Bodnar.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO PSS 01/2020

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 29/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: RODRIGO STOCKI
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como ENFER-
MEIRO(A).
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 6 (seis) meses, com tér-
mino em 18/11/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 30/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: MARIA ADRIANE KREVEI
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como ENFER-
MEIRO(A).
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 6 (seis) meses, com tér-
mino em 18/11/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 35/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: FELIPE KOLECHA
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como ENFER-
MEIRO(A).
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 6 (seis) meses, com tér-
mino em 24/11/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 36/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: MATILDE GELINSKI
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como ENFER-
MEIRO(A).
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 6 (seis) meses, com tér-
mino em 25/11/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 37/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: ELIANE NOVAKOSKI
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como ENFER-
MEIRO(A).
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 6 (seis) meses, com tér-
mino em 26/11/2022.
DATA DE ASSINATURA: 13/05/2022.

EXTRATO DE CONTRATO PSS 02/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 40/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: JOÃO ADOLFO OSWALD SCHARAN
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de 
serviços regime especial por tempo determinado, como MÉDICO 
PEDIATRA.
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, com 
término em 31/05/2023

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL 004/2022
CONVOCAÇÃO

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no Artigo 9º – Parágrafo 4º - da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2.000,

Resolve:

Convocar a Comunidade Prudentopolitana para a apresentação 
da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do primeiro qua-
drimestre do exercício financeiro de 2.022 em Audiência Pública a 
se realizar em recinto da Câmara Municipal de Prudentópolis, sito 
a Rua Conselheiro Rui Barbosa, 845, no próximo dia 30/05/2022, 
sexta feira, com início previsto às 9 horas junto à equivalente Co-
missão da Casa Legislativa Municipal referida no § 1º do art. 166 
da Constituição Federal.

Prudentópolis, em 13 de maio de 2.022

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
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