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ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

EXPEDIENTE
ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ
AUTORIZADO PELA LEI 1.431 DE 06/04/2005 E
LEI MUNICIPAL Nº 2.030/2013
ENDEREÇO ELETRÔNICO DE VEICULAÇÃO: https://www.prudentopolis.pr.gov.br/diario-oficial/
E-MAIL: diariooficial@prudentopolis.pr.gov.br - FONE: 42 3446 8000

DECRETOS
DECRETO Nº 315/2022
“Revoga o Adicional de Função concedido ao servidor que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55,
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e no artigo 154 da Lei Municipal nº 1.975, de 27/06/2012;

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Emerson Rech - Secretário Municipal de
Administração
TRIAGEM EDITORIAL/DIAGRAMAÇÃO: Lidiane Kozak
APOIO TÉCNICO: Selmo Andrei Bobato - Técnico em Informática
Edifício da Prefeitura Municipal
Rua Rui Barbosa, 801 - CEP: 84400-000
EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO:
PREFEITO MUNICIPAL: Osnei Stadler
VICE - PREFEITO MUNICIPAL: Evaldo Hofmann Júnior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Emerson Rech
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: Suélly Marianne Muller
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Célia Kaczarouski Schon
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA: Nadir Vozivoda
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Eliane Dal Pisol
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO: Adriano
Cardozo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Meron Elizio Ternouski
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS: João Carlos Bini
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO: Cristiane Guimarães Boiko
Rossetim
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS: Alex Fabiano
Garcia
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Humberto José Sanches
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA:
Elizeu Sandeski
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: Marcelo Hohl Mazurechen
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO: Ariel Alex dos Santos
CHEFE DE GABINETE: Alex Fabiano Garcia
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Rua Rui Barbosa, 845 - CEP: 84400-000
Fone: 42 3446-8600 - Caixa Postal: 91
email: atendimento@cmprudentopolis.pr.gov.br
VEREADOR: Lucas Augusto Thomé Sanches - Presidente
VEREADOR: Luiz Felipe Daciuk - Vice-Presidente
VEREADOR: Éder Marlon Schwab - 1º Secretário
VEREADOR: Claudinei Beló - 2º Secretário
VEREADOR: Claudio Michalczuk
VEREADOR: Elder Pontarollo Junior
VEREADOR: Adão Kostecki Primo
VEREADOR: Ambrósio Dovhi
VEREADOR: Joacir Bobato
VEREADOR: Iroslau Woruby
VEREADOR: Lademiro Budnik
VEREADOR: Carlos Alberto Wolski
VEREADOR: Mauricio Bosak

DECRETA
Art. 1º. Fica revogado o Adicional de Função - “AF2”, no
percentual de 50% (cinquenta por cento), concedido ao servidor
Carlos Alberto Mielnik, ocupante do cargo provimento efetivo de
Agente de Máquinas e Veículos, do Quadro de Pessoal do Executivo Municipal.
blicação.

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

Secretaria Municipal de Administração, 08 de junho de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 03/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 02/2022
PROTOCOLO Nº 4307 E 4498/2022
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 03/2022, pelo Decreto nº 303/2022 de 31 de maio de 2022, CONVOCA, o candidato
abaixo relacionado, aprovado no referido PSS, para comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de publicação deste ato, até 14/06/2022, 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 INTERIOR PSF
Classificação

Nº Protocolo/
Inscrição

Candidato

4º

3876

Irondi
Bittencourt
Martins

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Classificação

Nº Protocolo/
Inscrição

Candidato

1º

4014

Bruno
Fernando
Vermieiro

2º

3875

Irondi
Bittencourt
Martins

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
03/2022.
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Prudentópolis, 08 de junho de 2022.

Prudentópolis, 08 de junho de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 28/2022
Protocolo 4458/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2021 EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 63/2022

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 14/06/2022, 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

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 comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, até 14/06/2022, 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: PROFESSOR(A)
Classificação

Nº de Inscrição

Candidato

203

2021061676357

Adriane Apª. Da
Silva

204

2021060866622

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
06/2021.

Sirlene Geremias
da Fonseca Duard

205

2021061471803

Ana Paula Vaurik

206

2021061069420

Prudentópolis, 08 de junho de 2022.

Claudia Teixeira
dos Santos Bachta

207

2021061472377

Marilene Machado

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

208

2021061676277

Ana Claudia Lupepsa

Classificação

Nº Protocolo

Candidato

34°

6412

Leucia Groch
Maleski

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021
- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 29/2022
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 14/06/2022, 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

35°

6016

Candidato
Lurdes Preisner
Kurlhak

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
06/2021.

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
005/2021.
Prudentópolis, 08 de junho de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO PSS 01/2022
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 15/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: AFONSO CARVALHO SILVA
OBJETO: Prestação de serviços em regime especial por tempo
determinado, como Médico Centro PSF.
DATA DA RESCISÃO: 07/06/2022
EXTRATO DE CONTRATO PSS 03/2022
CONTRATO RH Nº 01/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: AFONSO CARVALHO SILVA
OBJETO: Prestação de serviços como MÉDICO INTERIOR PSF
VALOR: R$ 20.580,43 (Vinte mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), limitado ao redutor salarial constitucional,
com 40 (quarenta) horas semanais.
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VIGÊNCIA: a partir de 08/06/2022, por prazo determinado, conforme Contrato.
EXTRATO DO CONVÊNIO
Convênio n°: 02/2022
Partes: Município de Prudentópolis e a Universidade Luterana do
Brasil - ULBRA
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes e estabelece condições necessárias para a viabilização de concessão estágios nos
moldes estabelecidos pela Lei 11/788/2008, que dispõe sobre o
estágio a estudantes.
Vigência do convênio: 05 (cinco) anos a partir da assinatura.
Data assinatura: 16/05/2022.

LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E
SERVIÇOS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 291/2022 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°
291/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PRIMO CWB COMERCIAL LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 294/2022 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°
295/2022, 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.
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Prudentópolis – PR, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E
MATERIAIS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 295/2022 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°
295/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa UNIVERSO MAGAZINE LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 300/2022 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°
300/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 292/2022 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 Li-
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citatório 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°
292/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MULTILUZ COMERCIAL LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 293/2022 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°
293/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SANIGRAN LTDA, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preços nº 296/2022 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°
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296/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SZATA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 297/2022
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°
297/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 298/2022 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°
298/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA, con-
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vocada a assinar o Contrato nº 193/2022 para a presente licitação, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de plato – esquina
elevada na Rua São Josafat esquina com a Rua Prefeito Antônio
Witchemichen, no Município de Prudentópolis-PR, incluindo todos
os materiais, equipamentos e mão de obra necessários”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº
007/2022, 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.
O Contrato será encaminhado 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 do Contrato nº 193/2022, 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, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA, convocada a APRESENTAR GARANTIA no valor de R$ 4.252,37
(quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
centavos), conforme cláusula 6º Contrato, assim como assinar o
Contrato nº 194/2022, inclusive pelas testemunhas, tendo como
objeto a “contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços
de engenharia para executar reforma em cobertura nos locais:
Unidade de Fisioterapia, situado no Município de Prudentópolis
– PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessários”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento desta convocação, transcorrido o prazo a
empresa será notificada da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A garantia poderá ser encaminhada através de correio
eletrônico, marilicitacao@prudentopolis.pr.gov.br.
Prudentópolis – PR, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA, convocada a APRESENTAR GARANTIA no valor de R$ 2.597,45
(dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco
centavos), conforme cláusula 6º Contrato, assim como assinar o
Contrato nº 195/2022, inclusive pelas testemunhas, tendo como
objeto a “contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços
de engenharia para executar reforma em cobertura nos locais:
Conselho Tutelar, situados no Município de Prudentópolis – PR,
incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento desta convocação, transcorrido o prazo a
empresa será notificada da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A garantia poderá ser encaminhada através de correio
eletrônico, marilicitacao@prudentopolis.pr.gov.br.
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Prudentópolis – PR, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA, convocada a APRESENTAR GARANTIA no valor de R$ 6.542,75
(seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco
centavos), conforme cláusula 6º Contrato, assim como assinar o
Contrato nº 196/2022, inclusive pelas testemunhas, tendo como
objeto a “contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de engenharia para executar reforma em cobertura nos locais: CRAS Vila Mariana, situado no Município de Prudentópolis
– PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessários”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento desta convocação, transcorrido o prazo a
empresa será notificada da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A garantia poderá ser encaminhada através de correio
eletrônico, marilicitacao@prudentopolis.pr.gov.br.
Prudentópolis – PR, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA, convocada a APRESENTAR GARANTIA no valor de R$ 6.847,67
(seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete
centavos), conforme cláusula 6º Contrato, assim como assinar o
Contrato nº 197/2022, inclusive pelas testemunhas, tendo como
objeto a “contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços de engenharia para executar reforma em cobertura nos locais: CAPS Vila Mariana, situados no Município de Prudentópolis
– PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessários”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento desta convocação, transcorrido o prazo a
empresa será notificada da aplicação das sanções estabelecidas
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei
8.666/93.
A garantia poderá ser encaminhada através de correio
eletrônico, marilicitacao@prudentopolis.pr.gov.br.
Prudentópolis – PR, 08 de junho de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar para os alunos das Escolas Estaduais e Escolas Municipais pertencentes à Secretaria de Educação.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 10.798.486,72 (dez milhões
setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais
e setenta e dois centavos).
DATA DA SESSÃO: 28 de junho 2022 às 08:30hrs, junto a plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações 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.
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Andriele S. Lupepsa
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022
OBJETO: Aquisição de materiais para produção do desfile cívico.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 93.350,92 (noventa e três mil
trezentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos).
DATA DA SESSÃO: 27 de junho 2022 às 08:30hrs, junto a plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações 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.
Andriele S. Lupepsa
Pregoeira
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato

187/2022

Tomada de
Preços

004/2022
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada para a execução de Ponte em Concreto Armado

Objeto

na localidade de Piquiri sobre o Rio Anta Gorda na localidade
Rural do Município de Prudentópolis – PR, incluindo todos os
materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

Contratada
Valor

SANTOS SERRO CONSTRUÇÕES EIRELI ME.
R$ 136.230,00 (cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta reais).
Fiscal de Contrato: Nicole Cavali da Luz;

Fiscal

Fiscal substituta: Nathaly Tauany Filla.

Gestor

Gestor do Contrato: Alex Fabiano Garci.

Data

Prudentópolis, 26 de maio de 2022.

Prazo de

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data da sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.
Pregão
Eletrônico
Objeto
Contratada
Valor
Fiscal

Gestor
Data

267/2022
058/2021
Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras e
protetores de câmaras.
OAMIS PNEUS – IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
R$ 63.175,00 (sessenta e três mil, cento e setenta e cinco reais).
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr.
José Luiz Bini.
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário
da Pasta Solicitante.
Prudentópolis, 01 de junho de 2022.

Prazo de

O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12 (doze)

Vigência

meses, a contar de sua assinatura.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 11, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre o arquivamento de denúncia apurada pela Sindicância Administrativa, instaurada pela Resolução nº 08, de 18 de
abril de 2022.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Prudentópolis – Pr, no uso de suas atribuições que
lhe conferem a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do
Adolescente e de acordo com a Lei Municipal 2.143/2015,
Considerando a lei Municipal 2.143/2015, que dispõe sobre a Política Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente
e dá outras providências;
Considerando a lei nº 1.975, que estabelece o Estatuto
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Prudentópolis;
Considerando a Resolução CMDCA nº 08, de 18 de abril
de 2022, que dispõe sobre a Instauração da Sindicância Administrativa e designa Comissão de Ética para apuração de denúncia
apresenta a este conselho contra membro do Conselho Tutelar;
Considerando o relatório produzido pela Comissão de
Ética;
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR, o arquivamento do procedimento da
denúncia relativa a suposta irregularidade cometida pela Conselheira Tutelar A.P.K, pois conclui-se que não houve infração e nem
descumprimento das atribuições de sua função.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Prudentópolis, 07 de Junho de 2022.
VANDERLÉIA SCHINEMANN
Presidente do CMDCA
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O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

