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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 26/2022
Protocolo 4225/2022
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 006/2021, pelo Decreto
nº 566/2021 do dia 10 de agosto de 2021, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data de publicação deste ato, até 13/06/2022, a partir das
08:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classificação

Nº Protocolo

32°

6123

Candidato
Nayra Martins
Fidelis

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
06/2021.
Prudentópolis, 07 de junho de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 27/2022
Protocolo 4458/2022
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 006/2021, pelo Decreto
nº 566/2021 do dia 10 de agosto de 2021, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, até 13/06/2022, a partir das 08:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classificação

Nº Protocolo

33°

6397

Candidato
Rosecleia Sloty

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
06/2021.
Prudentópolis, 07 de junho de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2022
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 05/2022
PROTOCOLO 4430/2022
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2022, pelo Decreto
nº 77/2022 de 14/02/2022, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação
deste ato, até 13/06/2022, a partir das 08:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 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: MÉDICO CENTRO PSF
Classificação

Nº Protocolo

Candidato

2º

713

Barbara Bos
Rodriguez

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
001/2021.
Prudentópolis, 07 de junho de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022
Às oito horas e trinta minutos do dia sete do mês de junho
de dois mil e vinte e dois, na plataforma comprasgovernamentais.
gov.br, abriu-se a sessão pública para recebimento e análise das
propostas de preços apresentados em razão do certame licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 079/2022, tendo por objeto
aquisição de 01 (um) veículo utilitário zero quilômetro, cabine simples e 02 (dois) veículos utilitários zero quilômetro, cabine dupla.
Foi considerada DESERTA em razão da inexistência de proposta.
Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira
1º Termo de Apostilamento para inclusão de dotação orçamentária aos Contratos firmados entre o Município de Prudentópolis e as Empresas Contratadas, conforme licitação na
modalidade Dispensa nº 005/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fica acrescida a dotação orçamentaria abaixo:
DOTAÇÃO
05.002.12.361.2080.1022.3.3.90.33.00.00
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 01 de junho 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ADRIANA CEVE COMÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS - ME, CNPJ 21.849.320/0001-90, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 276/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para
aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
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nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
276/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ADRIANO CESAR MAYER & CIA LTDA,
CNPJ 07.363.188/0001-81, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 277/2022 para a presente licitação, que tem por
objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda
das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
277/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP, CNPJ 12.134.879/0001-43, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços nº 278/2022 para a presente licitação,
que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
278/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ALXTEK SUPERIMENTOS DE INFOR-
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MÁTICA LTDA, CNPJ 40.539.740/0001-15, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços nº 279/2022 para a presente licitação,
que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
279/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AR LIMP LTDA, CNPJ 31.314.488/000155, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 280/2022
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos
e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
280/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA, CNPJ 44.501.241/0001-90, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 281/2022 para a presente licitação, que
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais
de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a
demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
281/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
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divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 06 de junho de 2022.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa BRASFERMA LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 282/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de
materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para
atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022,
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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
282/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 283/2022 para a presente licitação, que
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais
de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a
demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
283/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa CONSTRUFER FERRAGENS E CONSTRUÇÃO - EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 284/2022 para a presente licitação, que tem por objeto
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção,
materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das
secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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.
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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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
284/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS
EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
285/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais
elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
285/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa EDEGAR BELÓ & CIA LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 286/2022 para a
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para
aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
286/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela

divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 287/2022 para a presente licitação, que
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais
de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a
demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
287/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços nº 288/2022 para a presente licitação,
que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
288/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa GGV COMERCIAL EIRELI, CNPJ
35.236.131/0001-57, convocada a assinar a Ata de Registro de
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Preços nº 289/2022 para a presente licitação, que tem por objeto
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção,
materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das
secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
289/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa JULIANO JOSÉ GEREI – EIRELI EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 290/2022
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais elétricos
e ferramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante 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 Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
290/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa TGA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
299/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais
elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
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rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
299/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 07 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES
Ficam notificados os requerentes, pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, a fim de que compareçam no Setor de
Tributação da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, para tomarem ciência das decisões proferidas nos procedimentos administrativos a seguir elencados:
Protocolo 3621/2022- ESPOLIO DE JOAO CHANIVSKI
e MARLI TEREZINHA OPCHARSKI

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
SÚMULA:"Dispõe sobre pedido de licença do Cargo de Vereador
para exercício do Cargo de Secretário Municipal de
Prudentópolis".
FAÇO SABER QUE A CâMARA MUNICIPAL APROVOU,
E O PRESIDENTE DA SUA MESA DIRETIVA, NOS TERMOS DO
INCISO IV, do art. 20, DA lei orgÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, PROMULGA A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:
Art. 1º. A Câmara Municipal de Prudentópolis, Estado
do Paraná, por seus Vereadores, autoriza o pedido de licença
do Vereador LUIZ FELIPE DACIUK para exercer o Cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL durante o mandato que encerrar-se-á em
31/12/2024.
Parágrafo Único: O presente pedido, tem amparo legal
no Artigo 36 do Regimento Interno, combinado com o Artigo 28 da
Lei Orgânica do Município.
Art. 2º. Amparada no parágrafo 3º do Artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, cessado o motivo da licença, o Vereador poderá
reassumir o exercício de seu mandato tão logo deseje, mediante
mera comunicação escrita à Presidência da Câmara Municipal.
Art. 3º. O Vereador Licenciado poderá retornar ao cargo de Vereador e licenciar-se novamente desde que dentro deste
mandato e com objetivo de assumir o mesmo cargo perante a administração pública municipal, sem que para tanto seja necessária
a edição de nova autorização legislativa, valendo-se da presente
e mediante simples comunicação à presidência.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala do Plenário, em 07 de Junho de 2022.
Vereador Lucas Augusto Thomé Sanches
Presidente da Câmara Municipal
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