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EXPEDIENTE

Republicado por Incorreção
DECRETO Nº 408/2022

“Dispõe sobre alteração da composição da Câmara Técnica 
Municipal, instituída através do Decreto nº 644/2021, 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 Decreto nº 644/2021 e o proto-
colado sob nº 6638/2022;

DECRETA

 Art. 1º. O artigo 6º do Decreto nº 644/2021, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:
“Art. 6º. Ficam designados os membros a seguir para comporem 
a Câmara Técnica Municipal (CTM):
I-Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 
Titular: Matilde Gelinski; 
Suplente : Igor Luiz Slociak; 

II - Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
Titular: Micheli Terezinha Vochikovski Schwab; 
Suplente : Claudia Regina Gaiovicz;

III - Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Recre-
ação: Titular: Vanderlei Roberto Carniel; 
Suplente: Ivan Rech; 

IV - Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura: 
Titular: Márcia Rios; 
Suplente: Josiane Cavassim Haacke; 

V - Representantes da Cohapar: 
Titular: Angelita de Souza; 
Suplente: Victor Kimura Holetz; 

VI - Representantes do Departamento Municipal de Habitação: 
Titular: Jane Diniz Poli; 
Suplente: Marisa Lenart Pastuch; 

VII - Representante do Serviço de Convivência da Pessoa Idosa: 
Titular: Ilísio Bosak; 
Suplente: Silmara Andreata Ternopilski; 

VIII - Representante do Departamento de Segurança : 
Titular: Dejalma Luiz Valeski; 
Suplente: Elicéia Lenartovicz; 

IX - Secretaria Executiva: Lurdes T. Sabatoviz; 
Marisa Lenart Pastuch; 

X - Coordenação da CTM: Aline Paola Fizzas; 
Jane Diniz Poli”.

 Art. 2º. Os demais dispositivos do Decreto nº 644/2021 
permanecem inalterados.

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, 01 de agosto de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETOS
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ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2022

Proíbe a utilização de equipamentos públicos por particular e dá 
outras providências.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, em especial o estabeleci-
do no inciso IX, do art. 55, da Lei Orgânica do Município;
 Considerando que é dever do Município, a correta utiliza-
ção dos bens públicos;
 Considerando a necessidade de observância à estrita 
legalidade na prestação de serviços junto à propriedades particu-
lares;
DETERMINA, a partir da presente data, que:

 Art. 1º. Fica terminantemente proibida a utilização de ve-
ículos, caminhões e máquinas, de qualquer natureza ou capacida-
de, de propriedade do Município de Prudentópolis ou que estejam 
sob sua posse ou domínio, em favor de particulares.

 § 1º. A proibição prevista no caput deste artigo, abrange 
a área urbana e a área rural do Município, bem como serviços de 
qualquer natureza (carregamentos em geral, transportes, etc.).

 § 2º. Excetuam-se da proibição expressa no caput deste 
artigo, bem como no parágrafo anterior, o particular legalmente 
autorizado ou que possua requerimento devidamente protocolado 
junto ao Protocolo Geral do Município, com o recolhimento aos 
cofres públicos, quando necessário, dos valores devidos.

 Art. 2º. Para execução de serviços de corte e/ou retira-
da de vegetação, árvores, execução de canalização, abertura e/
ou desassoreamento de tanques, o servidor responsável deverá 
consultar previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a fim de verificar a regularidade do serviço no que se refere ao 
licenciamento ambiental para sua realização.

 Art. 3º. O servidor, empregado público ou Agente Políti-
co, que promover o desatendimento da presente Ordem de Servi-
ço, responderá por seus atos através de sindicância, não obstante 
a propositura de ações judiciais.

 Art. 4º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de 
sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 04 de agosto de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa SÃO JOÃO MARIA POÇOS LTDA, con-
vocada a assinar o Contrato nº 255/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para 
execução de perfuração de poço artesiano tubular profundo com 
vazão mínima estimada de 6,5 M³/hora a fim de suprir a neces-
sidade da comunidade de Linha Paraná”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2022, 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 eletrô-
nico 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 255/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa A. SKAVRONSKI TUR TRANSPORTES 
LTDA, convocada a assinar o Contrato nº 256/2022 para a presen-
te licitação, que tem por objeto o “Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte escolar para os alunos das 
Escolas Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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 erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 256/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ALFREDO KORZENIEVSKI ME, convo-
cada a assinar o Contrato nº 257/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Es-
taduais e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 257/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ANTONIO CHARACHOSKI 
81972318934, convocada a assinar o Contrato nº 258/2022 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Contratação de em-
presa para prestação de serviços de transporte escolar para os 
alunos das Escolas Estaduais e Escolas Municipais”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
084/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 258/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ANTONIO DE OLIVEIRA 96024607920, 
convocada a assinar o Contrato nº 259/2022 para a presente lici-
tação, que tem por objeto o “Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas 
Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 259/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MARLENE HALACHEN, convocada a 
assinar o Contrato nº 260/2022 para a presente licitação, que tem 
por objeto o “Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de transporte escolar para os alunos das Escolas Estaduais 
e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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 erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 260/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa SERGIO PRUSNAL 04403675905, con-
vocada a assinar o Contrato nº 261/2022 para a presente licita-
ção, que tem por objeto o “Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas 
Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 261/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa TIAGO MICHALICHEN – TRANSPOR-
TES ME, convocada a assinar o Contrato nº 262/2022 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte escolar para os alunos 
das Escolas Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 
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 erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 262/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa YAKOTUR TRANSPORTES LTDA ME, 
convocada a assinar o Contrato nº 263/2022 para a presente lici-
tação, que tem por objeto o “Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas 
Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, no prazo de 05 
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(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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 263/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CELSO OLIVEIRA DOS SANTOS 
60117737968, convocada a assinar o Contrato nº 264/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte escolar para os alunos 
das Escolas Estaduais e Escolas Municipais”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 
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 erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 264/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 04 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ECO POLO ENGENHARIA EIRELI ME, 
convocada a assinar o Contrato nº 281/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Contratação de empresa espe-
cializada para a confecção e instalação de alambrado e trave de 
futebol suíço em quadra poliesportiva localizada na Comunidade 
de Barra Vermelha, área rural do Município de Prudentópolis”, re-
ferente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 100/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrôni-
co 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 281/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 04 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa METALÚRGICA PRUDSUL LTDA, con-
vocada a assinar o Contrato nº 282/2022 para a presente licita-
ção, que tem por objeto o “Contratação de empresa especializada 
para a confecção e instalação de alambrado e trave de futebol 
suíço em quadra poliesportiva localizada na Comunidade de Bar-
ra Vermelha, área rural do Município de Prudentópolis”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
100/2022, 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.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 282/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 04 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa M. E. GRAEBIN ME, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 423/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de refeições prontas tipo “marmitex””, referente ao Processo Li-
citatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 106/2022, 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 nº 
423/2022, 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, 04 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Dispensa de Licitação nº 060/2022
Motivação: Artigo 24, II da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de empresa especializada na leitura, capta-
ção e envio de recortes eletrônicos de publicações oficiais de atos 
emitidos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunais de Con-
tas do Estado e da União.
Contrato nº 238/2022
Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Valor: R$ 336,50 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta cen-
tavos).
Data: Prudentópolis, 20 de julho de 2022.
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Vigência: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
Gestor: O Gestor do presente Contrato será o Secretário Munici-
pal de Administração Sr. Emerson Rech.
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do Ser-
vidor Sr. Genilson Pereira.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Alan Marcel Ribeiro, convocado a assinar o 
contrato nº 265/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 265/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Everton Willian Ferreira, convocado a assinar 
o contrato nº 266/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 266/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Fernando José Moreira de Souza, convoca-
do a assinar o contrato nº 267/2022 para a  Chamada Publica 
nº 018/2022 tem por objeto o Credenciamento de artistas locais: 
grupos, trios, duplas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de 
Licitação nº 067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
Chamada Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 267/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Gilnei Antonio Grande, convocado a assinar o 
contrato nº 268/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 268/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Hélio Cosseau Junior, convocado a assinar o 
contrato nº 269/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 269/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Helson Pedro Antoneli, convocado a assinar o 
contrato nº 270/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 270/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a Sra. Jamilli Zenzeluk, convocado a assinar o con-
trato nº 271/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem por 
objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, duplas e 
cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 067/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida Chamada Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 271/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Jean Rodrigo Alves Macedo, convocado a assi-
nar o contrato nº 272/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 
tem por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, 
duplas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 272/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. João Carvalho de Oliveira, convocado a assi-
nar o contrato nº 273/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 
tem por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, 
duplas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 273/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Luiz Guilherme Walus, convocado a assinar o 
contrato nº 274/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 274/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Mauricio Bahri, convocado a assinar o contrato 
nº 275/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem por objeto 
o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, duplas e can-
tores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 067/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida Chamada Pública.
 O Contrato Administrativo será encaminhado através de 
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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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 275/2022, 
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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Raul Henich, convocado a assinar o contrato 
nº 276/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem por objeto 
o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, duplas e can-
tores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 067/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida Chamada Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato 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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Ricardo Palczuk, convocado a assinar o con-
trato nº 277/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem por 
objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, duplas e 
cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 067/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida Chamada Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato 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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Romário Neves Chagas, convocado a assi-
nar o contrato nº 279/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 
tem por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, 
duplas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato 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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Rosni Castro de Souza, convocado a assinar 
o contrato nº 278/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato 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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica o Sr. Teodosio Skavronski, convocado a assinar o 
contrato nº 280/2022 para a  Chamada Publica nº 018/2022 tem 
por objeto o Credenciamento de artistas locais: grupos, trios, du-
plas e cantores solo, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
067/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação das sanções estabelecidas no edital da referida Chamada 
Pública.
 O Contrato Administrativo 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Ficam o Fiscal e o Gestor do contrato n° 280/2022, 
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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, 04 de agosto de 2022.

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
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