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EXPEDIENTE

DECRETO Nº 368/2022

"Autoriza o fechamento e a utilização das ruas."

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas atribuições 
legais,

DECRETA

Art. 1º. Fica autorizado, com fulcro no art. 138, § 4º, da Lei Or-
gânica Municipal, o fechamento e a utilização  da Avenida São 
João, entre as Ruas Afonso Ditzel e Marechal Deodoro, no dia 
24 de julho de 2022, no período compreendido entre as 13:00 e 
17:00 horas, para a realização de evento, conforme o contido no 
protocolo nº 5721/2022.

Art. 2º. Fica responsável pelo bem público em questão, bem 
como qualquer dano que venha ser causado pela referida utiliza-
ção o requerente Geraldo Fedasz. 

Art. 3°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria Municipal de Administração, 18 de julho de 2022.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

PORTARIA
PORTARIA Nº 184/2022

     

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 91, 
§1º da Lei Municipal Nº 1.975/2012, alterada pela Lei Municipal nº 
2.352/2018, considerando requerimento acompanhado de atesta-
do médico e conforme o protocolado sob nº 5923/2022;

RESOLVE

Art. 1º. Autorizar a servidora Renilda Schirlo Costa Rosa, ocu-
pante do cargo provimento efetivo de Agente Administrativo, a 
ausentar-se do seu local de trabalho, durante uma hora diária, 
que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora, para a 
finalidade de amamentar seu filho (a), até a idade máxima de 12 
(doze) meses.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 18 de julho de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS



3 SEGUNDA - FEIRA, 18 DE JULHO DE 2022 - EDIÇÃO 2363ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022

OBJETO: Aquisição de veículos tipo van, zero km que serão des-
tinados à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Planejamento e Obras.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 564.000,00 (quinhentos e ses-
senta e quatro mil reais).
DATA DA SESSÃO: 02 de agosto de 2022, às 10:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Núcleo de Licitações – 
SMS, através do telefone 0800 808 0235 ramal 8113

Caroline Portela
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022

OBJETO:  Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada em locação de transporte de passagei-
ros de ida e volta (Ônibus).
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 109.297,98 (cento e nove mil 
duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).
DATA DA SESSÃO: 01 de agosto 2022 às 08:30hrs, junto a plata-
forma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES:  O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis – Pr, CEP 84400-000, através 
do telefone 0800 808 0130 ramal 8012

Andriele S. Lupepsa
                                            Pregoeira  

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa MOLDURAS PEREIRA LTDA, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 368/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de consumo para diversas secretarias municipais”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 080/2022, 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.
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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 368/2022, 
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, 18 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 369/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias 
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 080/2022, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 369/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
E UTILIDADES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 370/2022 para a presente licitação, que tem por objeto 
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo 
para diversas secretarias municipais”, referente ao Processo Li-
citatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2022, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 370/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa ONE COMERCIAL LTDA, convocada a assinar 
a Ata de Registro de Preços nº 371/2022 para a presente licita-
ção, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de 
materiais de consumo para diversas secretarias municipais”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
080/2022, 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 empresa, através 
de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão 
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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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 371/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MER-
CADORIAS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços nº 373/2022 para a presente licitação, que tem por ob-
jeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de consu-
mo para diversas secretarias municipais”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2022, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 373/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDA-
DES DOMÉSTICAS LTDA, convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços nº 373/2022 para a presente licitação, que tem 
por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de 
consumo para diversas secretarias municipais”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2022, 
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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 373/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 374/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de consumo para diversas secretarias 
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 080/2022, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 374/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa SOLO G9 EIRELI EPP, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 375/2022 para a presente licita-
ção, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de 
materiais de consumo para diversas secretarias municipais”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
080/2022, 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 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 375/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa VILLAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 377/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de consumo para 
diversas secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2022, 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 
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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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 377/2022, 
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, 19 de julho de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Dispensa de Licitação nº 058/2022

Motivação: Artigo 24, II da Lei nº 8.666/93
Objeto: Aquisição de equipamento de contagem de movimento 
de pessoas.
Contrato nº 234/2022
Contratada: AUTOMATIZATUDO COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS ELETRÔNICOS LTDA – ME.
Valor: R$ 2.350,00 (Dois mil trezentos e cinquenta reais).
Data: Prudentópolis, 18 de julho de 2022.
Vigência: A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias.
Gestor: O Gestor do presente Contrato será o Secretário Munici-
pal de Planejamento e Obras Sr. Alex Fabiano Garcia.
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do Ser-
vidor Sr. André Geraldo Morskei.

EXTRATOS
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO TEMPORÁRIO 
 
PERMITENTE: Município de Prudentópolis;
PERMISSIONÁRIO: Associação dos Agricultores de Linha Espe-
rança- ADAFLE;
OBJETO: Distribuidor de Calcário, Trator Agrícola, Enxada Rotati-
va, Arado Subsolador, Carreta Agrícola; 
VIGÊNCIA: 
Autorização de uso por 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado. 
DATA DE ASSINATURA: 08/07/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE RESCISÃO PSS 01/2019 - EDUCAÇÃO

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 23/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: ANDREIA SUZANA KAMINSKI PEDROSO
OBJETO: Prestação de serviços em regime especial por tempo 
determinado, como Professora.
DATA DA RESCISÃO: 18/07/2022

EXTRATO DE RESCISÃO PSS 05/2021 – EDUCAÇÃO

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 41/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: ANDREIA SUZANA KAMINSKI PEDROSO
OBJETO: Prestação de serviços em regime especial por tempo 
determinado, como Professora.
DATA DA RESCISÃO: 18/07/2022

Contrato 233/2022

Pregão
Eletrônico

094/2022

Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de estrutura completa para shows.

Contratada INTERPRISE BANDA SHOW LTDA EPP.

Valor
R$ 84.236,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis

reais).

Fiscal
A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Sr.

Joelson Alves.

Gestor A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Solicitante.

Data Prudentópolis, 15 de julho de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da sua assinatura.
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