
Diário oficial eletrônico do município de

Autorizado pela Lei 2.030/2013

PRUDENTÓPOLIS
www.prudentopolis.pr.gov.br

 TERÇA - FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2023

Edição 2513
08 páginas



2 TERÇA - FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2023 - EDIÇÃO 2513ÓRGÃO 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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS: Nathaly 
Tauany Filla
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Humberto José San-
ches
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA:
Carlos Stasiw
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: Lademiro Budnik - Presidente
VEREADOR: Éder Marlon Schwab - Vice-Presidente
VEREADOR: Claudinei Beló - 1º Secretário
VEREADOR: Joacir Bobato - 2º Secretário
VEREADOR: Lucas Augusto Thomé Sanches
VEREADOR: Carlos Alberto Mielnik
VEREADOR: Claudio Michalczuk
VEREADOR: Elder Pontarollo Junior
VEREADOR: Adão Kostecki Primo
VEREADOR: Ambrósio Dovhi
VEREADOR: Iroslau Woruby
VEREADOR: Carlos Alberto Wolski
VEREADOR: Mauricio Bosak

EXPEDIENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 11/2023

PROTOCOLO Nº 2813/2023 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, 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 relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 13/03/2023, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis 
- Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

CARGO: PROFESSOR(A)
Classificação Inscrição Candidato

123° 6096 / 2022 MATILDE BERNA-
DETE MATUCHE-
NEZ

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

Prudentópolis, 07 de março de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 12/2023

PROTOCOLO Nº 3227/2023 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, 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 relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 13/03/2023, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

CARGO: PROFESSOR(A)
Classificação Inscrição Candidato

124° 5850 / 2022 NAIR FELEMA
125° 6089 / 2022 ELIS ANDREIA 

FALES
126° 6171 / 2022 HERIKA STABEL 

DE LIZ
127° 6100 / 2022 MARIA ANDREIA 

BELTRAO
128° 6202 / 2022 IOLANDA APA-

RECIDA BONETE 
NOVOSSAD

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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Prudentópolis, 07 de março de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 13/2023

PROTOCOLO Nº 1847/2023 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, 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 relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 13/03/2023, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

CARGO: PROFESSOR(A)
Classificação Inscrição Candidato

129° 5967 / 2022 BERNADETE 
CHARNEI

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

Prudentópolis, 07 de março de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 04/2023
Protocolo 1941/2023

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 006/2021, pelo Decreto 
nº 566/2021 do dia 10 de agosto de 2021, CONVOCA, os candi-
datos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 13/03/2023, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

RECHAMADA
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Classificação Nº Protocolo Candidato
22° 6276 Josinei Jala

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

Prudentópolis, 07 de março de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2023  
ASSISTÊNCIA SOCIAL -  PROTOCOLO 2770/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 05/2023

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2023, CONVOCA 
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, 
para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de publicação deste ato, até 13/03/2023, 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 con-
tratação, devendo apresentar-se no inicio do prazo para tomar co-
nhecimento dos documentos necessários.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Classificação Nº Protocolo Candidato

6° 1490/2023 Antonio Rodrigues 
De Souza

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
01/2023.

Prudentópolis, 07 de março de 2023.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA
EDITAL 02/2023
CONVOCAÇÃO

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no Artigo 48 – Parágrafo 1º – Inciso I - da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2.000,

Resolve:

 Convocar a Comunidade Prudentopolitana para a Audi-
ência Pública a se realizar na Câmara Municipal de Vereadores, 
no próximo dia 04/04/2023, das 09:00 às 11:30 h, para apresen-
tação, discussão e recepção de sugestões de interesse da co-
munidade para inserção no Anexo do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias relativo ao Exercício Financeiro de 2.024, a ser 
encaminhado no prazo regulamentar, contendo:

- As prioridades da Administração Pública Municipal quer  de  ór-
gãos da Administração  Direta ou  Indireta,  com  as respectivas  
metas,  incluindo  a  despesa  de  capital; 
- Orientações para elaboração da lei orçamentária anual; 
- Alterações na legislação tributária;
- Autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumen-
to de remuneração; criação de cargos  ou  alterações  de  estrutu-
ra  de  carreiras,  bem  como  a  demissão  de  pessoal  a  qualquer  
título,  pelas unidades governamentais da Administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Pú-
blico Municipal.  

Prudentópolis, em 07 de março de 2.023

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

EM BRANCO
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LICITAÇÕES
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de peças para 
veículos automotores linhas leve, média, pesada que compõem a 
frota municipal, com utilização do software de orçamentação AU-
DATEX, CÍLIA, ÓRION ou similar.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 2.311.000,00 (dois milhões tre-
zentos e onze mil reais).
DATA DA SESSÃO: 21 de março de 2023 às 08:30hrs, 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 Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis - Pr, CEP 84400-000, fone 0800 
808 0130 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 
12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Andriele Sydoski Lupepsa
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

OBJETO: Aquisição de uniformes para FANFARRA das comuni-
dades de Rio D’Areia e Ligação.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 89.909,58 (Oitenta e nove mil, 
novecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA SESSÃO: 23 de março 2023 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 8010.

Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FOUTE INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA 
EPP, convocada a assinar o Contrato nº 067/2023 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Aquisição de equipamentos para 
a Agricultura Familiar”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 008/2023, 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.
 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal.
 O Contrato poderá ser assinado através de Certificado 
Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhado para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 067/2023, cientes da pu-
blicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da 
responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dispo-
nibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa TERRAMAQ INSUMOS AGRÍCOLAS 
LTDA, convocada a assinar o Contrato nº 068/2023 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Aquisição de equipamentos 
para a Agricultura Familiar”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2023, no prazo de 05 (cin-
co) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabeleci-
das 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal.
 O Contrato poderá ser assinado através de Certificado 
Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhado para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 068/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA ME, con-
vocada a assinar o Contrato nº 069/2023 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Aquisição de Caiaques”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2023, no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das san-
ções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constan-
te 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 testemunha, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Munici-
pal.
 O Contrato poderá ser assinado através de Certificado 
Digital, preferencialmente, em todas as suas páginas, devendo 
ser encaminhado para o e-mail contratos@prudentopolis.pr.gov.
br.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 069/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 107/2023 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de Jogos Pedagógicos e brinquedos para Es-
colas Municipais e CMEI’s da Secretaria Municipal da Educação 
de Prudentópolis”, referente ao Processo Licitatório na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 009/2023, no prazo de 05 (cinco) dias cor-
ridos, 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 
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de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
107/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa DANIELY BINI DOS SANTOS LEMOS 
09366624928, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 108/2023 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de Jogos Pedagógicos e brinque-
dos para Escolas Municipais e CMEI’s da Secretaria Municipal 
da Educação de Prudentópolis”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2023, 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 licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
108/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUE-
DOS EDUCATIVOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 109/2023 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de Preços para aquisição de Jogos Pedagógi-
cos e brinquedos para Escolas Municipais e CMEI’s da Secretaria 
Municipal da Educação de Prudentópolis”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2023, 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 empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-

ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
109/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa LUIZ TADEO DAMASCHI EPP, convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 110/2023 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de Jogos Pedagógicos e brinquedos para Escolas Mu-
nicipais e CMEI’s da Secretaria Municipal da Educação de Pru-
dentópolis”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 009/2023, 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 empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
110/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 
EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 111/2023 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de Jogos Pedagógicos e brinquedos para Es-
colas Municipais e CMEI’s da Secretaria Municipal da Educação 
de Prudentópolis”, referente ao Processo Licitatório na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 009/2023, no prazo de 05 (cinco) dias cor-
ridos, 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 empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
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111/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, 
EDUCATIVOS E TERAPÊUTICOS LTDA, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 112/2023 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de Jo-
gos Pedagógicos e brinquedos para Escolas Municipais e CMEI’s 
da Secretaria Municipal da Educação de Prudentópolis”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
009/2023, 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 empre-
sa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubri-
cando todas as páginas e inclusive com testemunha, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 A Ata da Registro de Preços poderá ser assinada através 
de Certificado Digital, preferencialmente, em todas as suas pági-
nas, devendo ser encaminhada para o e-mail contratos@pruden-
topolis.pr.gov.br.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
112/2023, 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, 07 de março de 2023.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

CONVOCAÇÃO
JULIANO JOSÉ GEREI EIRELI
Maricleia Grzeszezyszen, no uso de suas atribuições, vem atra-
vés da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora 
terceira melhor classificada do item 431, do Pregão Eletrônico nº 
064/2022, tendo por objeto “Registro de Preços para aquisição de 
materiais de construção, materiais elétricos e ferramentas, para 
atender a demanda das secretarias municipais”, para que, tendo 
em vista o cancelamento da Ata de Registro de Preços celebrada 
com a empresa melhor classificada, se manifeste no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar desta publicação, se há interesse 
em assumir a Ata conforme abaixo.

Publique-se.

Prudentópolis – PR, 07 de março de 2023.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

1º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 166/2022 firmado entre o Mu-
nicípio de Prudentópolis e GD Telecomunicações Ltda conforme 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 058/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OJETO
Fica acrescido o percentual de 4,35% ao objeto contratual, por 
meio de acréscimo quantitativo, em decorrência do contido no 
Protocolo n° 3039/2023. Fica acrescido ao Contrato o serviço de 
telefonia móvel, 4.5G, com 4Gb de franquia de dados, com liga-
ções ilimitadas BRASIL GERAL com 60 acessos com portabilida-
de numérica. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
Em decorrência do contido na cláusula primeira fica acrescido ao 
valor mensal, o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 
perfazendo o acréscimo total de 6.000,00 (seis mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 06 de março de 2022.

Item Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade

de medida

Qtd. Preço

unitário

Preço total

431 Refletor de LED branco 30w

Bivolt de 85 a 254v com

certificado inmetro.

ELGIN UNID 100 30,50 3.050,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 109/2023

Pregão
Eletrônico

009/2023

Objeto
Registro de Preços para aquisição de Jogos Pedagógicos e

brinquedos para Escolas Municipais e CMEI’s da Secretaria

Municipal da Educação de Prudentópolis.

Contratada
FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS
LTDA

Valor
R$ 13.651,50 (treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e

cinquenta centavos)

Fiscal

A fiscalização da(s) Ata(s) de Registro de Preços ficará a

cargo dos seguintes servidores: Sra. Ana Cristina
Gonçalves dos Santos Antonio e Sr. Ezequiel Parteka
Junior.

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

Secretária Municipal de Educação, Sra. Eliane Dal Pisol.

Data Prudentópolis, 06 de março de 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.

________________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 112/2023

Pregão
Eletrônico

009/2023

Objeto
Registro de Preços para aquisição de Jogos Pedagógicos e

brinquedos para Escolas Municipais e CMEI’s da Secretaria

Municipal da Educação de Prudentópolis.

Contratada
STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, EDUCATIVOS E
TERAPÊUTICOS LTDA

Valor
R$ 999,25 (novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco

centavos)

Fiscal

A fiscalização da(s) Ata(s) de Registro de Preços ficará a

cargo dos seguintes servidores: Sra. Ana Cristina
Gonçalves dos Santos Antonio e Sr. Ezequiel Parteka
Junior.

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

Secretária Municipal de Educação, Sra. Eliane Dal Pisol.

Data Prudentópolis, 06 de março de 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.

______________________________________________________________________
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Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2023
Motivação: Artigo 25, II-13, VI da Lei nº 8.666/93.
Objeto: Inscrição de servidores para o curso no I SEMINÁRIO DA 
UNDIME-PR 2023 – Gestão Municipal: financiamento, educação 
infantil e inclusão (TEA).
Contrato nº 066/2023.
Contratada: UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ – UNDIME PR.
Valor: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Data: Prudentópolis, 07 de março de 2023.
Vigência: A vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias.
Gestor: O Gestor do presente Contrato será a Secretária Munici-
pal de Educação Sra. Eliane Dal Pisol.
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo das ser-
vidoras Sra. Gilmara Miketchen e Sra. Ana Cristina Gonçalves dos 
Santos Antonio.

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO PSS 05/2021 - EDUCAÇÃO

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 48/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: KARINA BAKOVICZ
OBJETO: Prestação de serviços em regime especial por tempo 
determinado, como Professora.
DATA DA RESCISÃO: 07/03/2023.

EXTRATO DE CONTRATO PSS 05/2022 – EDUCAÇÃO 

CONTRATO RH Nº 19/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: LUCIANE PEREIRA GONÇALVES
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 01/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 20/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: MARIELE BALISKI FULGAL
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 01/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 21/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: LILIAN FRANCIELLI CHMIELOWICZ
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 03/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 22/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: FRANCIELE MIKA
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 03/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 23/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: LUANA MARQUIEVIZ MAZUR
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 

centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 08/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 24/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: KARINA BAKOVICZ
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 08/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.

CONTRATO RH Nº 25/2023
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: ANDREIA DZIOBA
OBJETO: Prestação de serviços como PROFESSOR (A)
VALOR: R$ 2.210,27 (Dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete 
centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 08/03/2023, por prazo determinado, con-
forme Contrato.
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