
Diário oficial eletrônico do município de

Autorizado pela Lei 2.030/2013

PRUDENTÓPOLIS
www.prudentopolis.pr.gov.br

 SEXTA - FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

Edição 2493
08 páginas



2 SEXTA- FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023 - EDIÇÃO 2493ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

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.prudentopo-
lis.pr.gov.br/diario-oficial/

E-MAIL: diariooficial@prudentopolis.pr.gov.br - FONE: 42 3446 8000

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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA: Luiz Felipe Daciuk
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Célia Kaczarou-
ski 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 DESENVOLVI-
MENTO 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 Fabia-
no Garcia
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Humberto José San-
ches
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
VEREADOR: Carlos Alberto Mielnik
VEREADOR: Éder Marlon Schwab - Vice-Presidente
VEREADOR: Claudinei Beló - 1° Secretário
VEREADOR: Claudio Michalczuk
VEREADOR: Elder Pontarollo Junior 
VEREADOR: Adão Kostecki Primo
VEREADOR: Ambrósio Dovhi
VEREADOR: Joacir Bobato - 2° Secretário
VEREADOR: Iroslau Woruby
VEREADOR: Lademiro Budnik- Presidente
VEREADOR: Carlos Alberto Wolski
VEREADOR: Mauricio Bosak

EXPEDIENTE

DECRETO Nº 68/2023
     
“Concede Licença Especial aos servidores 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 em conformidade com a Lei Munici-
pal nº 1.975/2012;

DECRETA

Art. 1º. Fica concedida Licença Especial aos servidores a seguir 
nominados, nos termos a seguir descritos:

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Secretaria Municipal de Administração, 03 de fevereiro de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 69/2023
     

“Concede Licença Especial aos servidores 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 em conformidade com a Lei Municipal 
nº 1.975/2012;

DECRETA

Art. 1º. Fica concedida Licença Especial aos servidores a seguir 
nominados, nos termos a seguir descritos:

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Secretaria Municipal de Administração, 03 de fevereiro de 2023.

DECRETOS

NOME CARGO/
LOTAÇÃO

PROTOCOLO DIAS DE LICENÇA
ESPECIAL

CONCEDIDOS/
PERÍODO AQUISITIVO

A PARTIR
DE:

Dionisio Thomen Mecânico
Eletricista

9605/2022 90 ( noventa) dias – ref.
ao período aquisitivo
2018/2022.

01/01/2023

NOME CARGO/
LOTAÇÃO

PROTOCOLO DIAS DE LICENÇA
ESPECIAL

CONCEDIDOS/
PERÍODO AQUISITIVO

A PARTIR
DE:

Carla Graziele de Lima
Marconato

Professora 7948/2022 90 ( noventa) dias – ref.
ao período aquisitivo
2018/2022.

01/01/2023
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OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº  70/2023
     

“Concede Licença Especial aos servidores 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 em conformidade com a Lei Municipal nº 
1.975/2012;

DECRETA

Art. 1º. Fica concedida Licença Especial ao servidor a seguir nomi-
nado, nos termos a seguir descritos:

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

Secretaria Municipal de Administração, 03 de fevereiro de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº  71/2023
     

“Concede Licença Especial aos servidores 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 em conformidade com a Lei Municipal nº 
1.975/2012;

DECRETA

Art. 1º. Fica concedida Licença Especial a servidora a seguir nomi-
nados, nos termos a seguir descritos:

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01/02/2023.

Secretaria Municipal de Administração, 03 de fevereiro de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS

PORTARIA Nº 11/2023
     

“Concede Licença por motivo de doença em pessoa da família 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, em conformidade com o artigo 96, inciso II da 
Lei Municipal nº 1.975 de 27/06/2012, conforme parecer da Assis-
tente Social e o protocolado sob nº 811/2023;

RESOLVE

Art. 1º.  Conceder Licença por motivo de doença em pessoa da 
família, a servidora Anizia Bobalo Koltun, ocupante do cargo pro-
vimento efetivo de Professora, a partir de 01/02/2023 a 01/04/2023.

Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença retro refe-
rida.

Secretaria Municipal de Administração, 03 de fevereiro de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Agricultura Familiar.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 104.833,33 (cento e quatro mil 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
NOVA DATA DA SESSÃO: 17 de fevereiro de 2023 às 08:30hrs, 
junto a plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.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 0800 808 0130 de 

NOME CARGO/
LOTAÇÃO

PROTOCOLO DIAS DE LICENÇA
ESPECIAL

CONCEDIDOS/
PERÍODO AQUISITIVO

A PARTIR
DE:

Marcos Vinicios
Lara Garcia

Médico clinico geral 1685/2023 90 (noventa) dias – ref.
período aquisitivo
2018/2022

02/02/2023

NOME CARGO/
LOTAÇÃO

PROTOCOLO DIAS DE LICENÇA
ESPECIAL

CONCEDIDOS/
PERÍODO AQUISITIVO

A PARTIR
DE:

Adriana Maria Paiva
Pereira
Michalowski

Professora 823/2023 90 (noventa) dias – ref.
período aquisitivo
2018/2022

01/02/2023
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segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e 
das 13:00 horas às 17:00 horas.

Andriele Sydoski Lupepsa
                                         Pregoeira 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Jogos Pedagógi-
cos e brinquedos para Escolas Municipais e CMEI’s da Secretaria 
Municipal da Educação de Prudentópolis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 111.025,62 (cento e onze mil e 
vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).
NOVA DATA DA SESSÃO: 23 de fevereiro 2023 às 08:30hrs, junto 
a plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.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, através do telefone 
0800 808 0130 ramal 8012

Andriele S. Lupepsa
                                            Pregoeira  

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa D PRIMEIRO – DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS, CESTAS E FOOD SERVICES LTDA, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 043/2023 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de Gêne-
ros Alimentícios destinados à secretaria Municipal de Educação”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 002/2023, 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 licitan-
te 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, deven-
do ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 043/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SIL-
VA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
044/2023 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à 
secretaria Municipal de Educação”, referente ao Processo Licitató-
rio na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 
da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio 
eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitan-
te 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, deven-
do ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 044/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa M. E. GRAEBIN – ME, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 045/2023 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de Gêneros Alimentícios destinados à secretaria Municipal de Edu-
cação”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 002/2023, 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 licitan-
te 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, deven-
do ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 045/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI ME, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 046/2023 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à secretaria Munici-
pal de Educação”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 002/2023, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da 
referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio 
eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitan-
te 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, deven-
do ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
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Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 046/2023, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 
TRANSPORTES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 047/2023 para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios desti-
nados à secretaria Municipal de Educação”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções esta-
belecidas 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 con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatu-
ra do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as páginas e 
inclusive com testemunha, providenciando a entrega da via original 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 047/2023, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa OSMAIR RODRIGUES ME, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 048/2023 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de 
Gêneros Alimentícios destinados à secretaria Municipal de Educa-
ção”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 002/2023, 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 con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatu-
ra do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as páginas e 
inclusive com testemunha, providenciando a entrega da via original 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 048/2023, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa VEM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 049/2023 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à secretaria 
Municipal de Educação”, referente ao Processo Licitatório na moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, 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 con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatu-
ra do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as páginas e 
inclusive com testemunha, providenciando a entrega da via original 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 049/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa VVM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, convoca-
da a assinar a Ata de Registro de Preços nº 050/2023 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios destinados à secretaria Municipal de 
Educação”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 002/2023, 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 con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatu-
ra do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as páginas e 
inclusive com testemunha, providenciando a entrega da via original 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através de Certifi-
cado Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhada para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.br.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 050/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Dispensa de Licitação nº 010/2023

Motivação: Artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93.
Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de 
serviço de Transporte Escolar para as Escolas Estaduais e Muni-
cipais.
Contrato nº 041/2023.
Contratado: SERGIO PRUSNAL.
Valor: R$ 34.719,84 (trinta e quatro mil setecentos e dezenove reais 
e oitenta e quatro centavos).
Data: Prudentópolis, 03 de fevereiro de 2023.
Vigência: A vigência do contrato será de 3 (três) meses.
Gestor: O Gestor do presente Contrato a Secretária Municipal de 
Educação, Sra. Eliane Dal Pisol.
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos servi-
dores Sr. Januario Kolitski, Sr. Alisson  Pechefist, Sr. Marcelo 
Sidnei Chanivski, Sr. Luiz Romualdo Klosovski e Sra. Maria Alice 
Beló.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa ANDRÉ ALEXANDRE VASCONCELOS EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 051/2023 para 
a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para 
aquisição de Livros de Literatura Infantil e Infanto Juvenil e livros 
avulsos para biblioteca destinada a usuários do Ensino Médio”, re-
ferente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
1852022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplica-
ção 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 assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 051/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa FAC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 052/2023 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços 
para aquisição de Livros de Literatura Infantil e Infanto Juvenil e li-
vros avulsos para biblioteca destinada a usuários do Ensino Médio”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 1852022, 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 assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 052/2023, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e 
também da responsabilidade em acessar as devidas cópias que 

Ata de R. P. 046/2023

Pregão
Eletrônico

002/2023

Objeto Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios

destinados à secretaria Municipal de Educação.

Contratada MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI ME

Valor
R$ 779.250,00 (setecentos e setenta e nove mil, duzentos e

cinquenta reais)

Fiscal

A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo da Comissão de
Recebimento de Materiais, a qual será auxiliada pelos

seguintes: Secretaria Municipal de Educação:Carolina
Woichik Fenker e Ana Paula Marchioro Mattiello.

Gestor
A gestão da(s) Ata(s) de Registro de Preçosficará a cargo da

Secretária da pasta solicitante.

Data Prudentópolis, 02de fevereirode 2023.

Prazo de
Vigência

A vigência da(s) Ata(s) de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Ata de R. P. 047/2023

Pregão
Eletrônico

002/2023

Objeto Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios

destinados à secretaria Municipal de Educação.

Contratada MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

Valor R$ 78.043,00 (setenta e oito mil e quarenta e três reais)

Fiscal

A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo da Comissão de
Recebimento de Materiais, a qual será auxiliada pelos

seguintes: Secretaria Municipal de Educação:Carolina
Woichik Fenker e Ana Paula Marchioro Mattiello.

Gestor
A gestão da(s) Ata(s) de Registro de Preçosficará a cargo da

Secretária da pasta solicitante.

Data Prudentópolis, 02de fevereirode 2023.

Prazo de
Vigência

A vigência da(s) Ata(s) de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Ata de R. P. 048/2023

Pregão
Eletrônico

002/2023

Objeto Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios

destinados à secretaria Municipal de Educação.

Contratada OSMAIR RODRIGUES ME

Valor
R$ 163.749,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e

quarenta e nove reais)

Fiscal

A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo da Comissão de
Recebimento de Materiais, a qual será auxiliada pelos

seguintes: Secretaria Municipal de Educação:Carolina
Woichik Fenker e Ana Paula Marchioro Mattiello.

Gestor
A gestão da(s) Ata(s) de Registro de Preçosficará a cargo da

Secretária da pasta solicitante.

Data Prudentópolis, 02de fevereirode 2023.

Prazo de
Vigência

A vigência da(s) Ata(s) de Registro de Preços será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.



7 SEXTA- FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023 - EDIÇÃO 2493ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

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

Prudentópolis – PR, 03 de fevereiro de 2023.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa KMB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 
LIVROS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 053/2023 para a presente licitação, que tem por 
objeto a “Registro de Preços para aquisição de Livros de Lite-
ratura Infantil e Infanto Juvenil e livros avulsos para biblioteca 
destinada a usuários do Ensino Médio”, referente ao Proces-
so Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 1852022, 
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 disponibiliza-
do 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 nº 
053/2023, 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, 03 de fevereiro de 2023.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços nº 054/2023 para a presente licitação, que tem por objeto a 
“Registro de Preços para aquisição de Livros de Literatura Infantil e 
Infanto Juvenil e livros avulsos para biblioteca destinada a usuários 
do Ensino Médio”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 1852022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da refe-
rida 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 assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 054/2023, 
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, 03 de fevereiro de 2023.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 01/2023

PROTOCOLO Nº 1487/2023 

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas atribui-
ções, e tendo em vista a homologação dos resultados do Processo 
Seletivo Simplificado – Edital nº 05/2022, pelo Decreto nº 409/2022 
de 1º de agosto de 2022, CONVOCA, os candidatos abaixo relacio-
nados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste 
ato, até 09/02/2023, 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 to-
mar conhecimento dos documentos necessários.

Avisa também que o não comparecimento implicará em exclusão da 
lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 05/2022.
    

Prudentópolis, 03 de fevereiro de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE RESCISÃO PSS 05/2021 - EDUCAÇÃO

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 26/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: BERNADETE VOROVSKI
OBJETO: Prestação de serviços em regime especial por tempo de-
terminado, como Professora – 1º cargo.
DATA DA RESCISÃO: 03/02/2023

CARGO: PROFESSOR(A)

Classificação Inscrição Candidato

63° 6135 / 2022 Dirlene Bohaczuk
64° 5831 / 2022 Clarice Sonia Rebelato
65° 6051 / 2022 Lucineia Fracaro De Mello
66° 5781 / 2022 Lurde Volanin
67° 5636 / 2022 Luciane Makohin Budniak
68° 5841 / 2022 Edineia Cristiane Volaniuk
69° 5747 / 2022 Franciele Anderli Szpak Rzepka
70° 5764 / 2022 Elizete Do Belem Canesso
71° 6304 / 2022 Maria Goreti Burko Kocko
72° 5656 / 2022 Elizete Aparecida Pereira Da Silva Mazur
73° 6154 / 2022 Marcia Jendruczak Sandeski
74° 6105 / 2022 Andriele De Fatima Harmatchuk
75° 5941 / 2022 Daniele Sydorko Tiecher
76° 5821 / 2022 Adriane Kuasoski
77° 5579 / 2022 Fernanda Mendes Ferreira
78° 6298 / 2022 Deocelia Michalichen
79° 5657 / 2022 Jossemara De Fatima Lopes
80° 5795 / 2022 Ivanilda Schirlo Petel
81° 5910 / 2022 Luciane Lucks Penteado
82° 5843 / 2022 Rudiana Barbosa De Santana
83° 5915 / 2022 Avani Terezinha Bahri
84° 5650 / 2022 Tereza Hulhak
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