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

DECRETOS
DECRETO Nº 499/2020
“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 na Lei Municipal nº 1.975, de
27/06/2012;

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior - Secretário Municipal de Administração
TRIAGEM EDITORIAL/DIAGRAMAÇÃO: Lidiane Kozak
APOIO TÉCNICO: Paulo Ariel Pechefist - Gerente do Departamento Municipal de TI
Edifício da Prefeitura Municipal
Rua Rui Barbosa, 801 - CEP: 84400-000
EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO:
PREFEITO MUNICIPAL: Adelmo Luiz Klosowski
VICE - PREFEITO MUNICIPAL: Osnei Stadler
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: Dayanne Louise do Prado
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Beatriz Aparecida
Klosowski
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA: Nadir Vozivoda
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Jane Aparecida de Souza
Grande
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO: Adriano Cardozo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Meron Elizio Ternouski
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS: João Carlos Bini
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO: Cristiane Guimarães Boiko Rossetim
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS: Humberto
José Sanches
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: Simone Salanti Ziegmann
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA:
Luiz Carlos de Almeida
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: Marcelo Hohl Mazurechen
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO: Ariel Alex dos Santos

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: Jaison Kuhn - Presidente
VEREADOR: Lademiro Budnik - Vice-Presidente
VEREADOR: Iroslau Woruby - 1º Secretário
VEREADOR: José Pereira Neto - 2º Secretário
VEREADORA: Soraia Valeria Bubniak
VEREADORA: Carina Gasparim Rampi
VEREADOR: Luciano Marcos Antonio
VEREADOR: Anderson Alexandre Lemos
VEREADOR: Marcos Roberto Lachovicz
VEREADOR: Audio Charachouski
VEREADOR: Osmário Batista
VEREADOR: Adão Kostecki Primo
VEREADOR: Ivo Proczikevicz

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

Natalia
Cheuczuk
Repski

cação.

CARGO/
LOTAÇÃO

Zeladora/
Secretaria
Municipal de
Educação

PROTOCOLO

6523/2020

DIAS DE LICENÇA
ESPECIAL
CONCEDIDOS/
PERÍODO
AQUISITIVO
90 (noventa) dias –
período aquisitivo
2013/2017

A PARTIR
DE:

28/09/2020

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

Secretaria Municipal de Administração, 28 de setembro de
2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO
PR COMERCIO ELETRONICO LTDA
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
melhor classificada no item 19 do Pregão Eletrônico nº 024/2020,
tendo por objeto o Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a
diversas secretarias, para que, tendo em vista o cancelamento
unilateral da ARP 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:
Item 19 - MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3 – 2048 X 2 MEMÓRIA PARA NOTEBOOK DDR3 – 2048 X 2, no valor unitário de
R$110 (cento e dez reais), 7 unidades.
Publique-se
Em 28 de setembro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
CONVOCAÇÃO
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
melhor classificada no item 42 do Pregão Eletrônico nº 008/2020,
tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, para que, tendo em vista o
cancelamento unilateral da ARP 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:
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Item 42 - OXÍMETRO DE PULSO Equipamento que avalia o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com
LED; informa o nível de Bateria; painel informa Sp02, FC e barra
de intensidade do Pulso. No valor unitário de R$94,77 (noventa e
quatro reais e setenta e sete centavos), 10 unidades.
Publique-se
Em 28 de setembro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
CONVOCAÇÃO
AAZ SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
melhor classificada no item 31 do Pregão Eletrônico nº 008/2020,
tendo por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, para que, tendo em vista o
cancelamento unilateral da ARP 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:
Item 31 - INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO ADULTO Exercitador
respiratório para prevenção e tratamento de doenças broncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; Dimensões: 13,5
x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em O
- Fácil; 1 - Regular; 2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01
Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Marca NCS Classic, no
valor unitário de R$22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), 10
unidades.
Publique-se
Em 28 de setembro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
CONVOCAÇÃO
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
melhor classificada no item 41 do Pregão Eletrônico nº 008/2020,
tendo por objeto Registro de Preço para futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia, para que, tendo em vista o
cancelamento unilateral da ARP 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:
Item 41 - ÓCULOS PARA LASER Óculos de segurança para o
profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em
nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz,
infravermelho e contra raios UVA e UVB. Marca Kalipso, no valor
unitário de R$74,45 (setenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos), 6 unidades.
Publique-se
Em 28 de setembro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
CONVOCAÇÃO
MILA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
melhor classificada no item 48 do Pregão Eletrônico nº 008/2020,
tendo por objeto Registro de Preço para futura e eventual aqui-
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sição equipamentos de fisioterapia, para que, tendo em vista o
cancelamento unilateral da ARP 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:
Item 48 - TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual;
Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea.
Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa
e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera:
aço carbono com revestimento superficial; Pressão não superior a
18 cm H2O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: proximadamente12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Marca Shaker, no
valor unitário de R$53,99 (cinqüenta e três reais e noventa e nove
centavos), 10 unidades.
Publique-se
Em 28 de setembro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA
EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 304/2020,
tendo por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de tintas,
complementos e acessórios, destinados a diversas secretarias”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 104/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o
prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devidamente assinados,
inclusive pelos testemunhas, 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, 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 Preço n°
304/2020, 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, 28 de setembro de2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa JULIANO JOSÉ GEREI EIRELI EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 305/2020,
tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de
tintas, complementos e acessórios, destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 104/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devidamente
assinados, inclusive pelos testemunhas, 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, 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.
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Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
3052020, 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, 28 de setembro de2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preço nº 306/2020, tendo como objeto o “Registro de Preços para
a aquisição de tintas, complementos e acessórios, destinados a
diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 104/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que
imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato
devidamente assinados, inclusive pelos testemunhas, 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, 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 Preço n°
306/2020, 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, 28 de setembro de2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 307/2020, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de tintas,
complementos e acessórios, destinados a diversas secretarias”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 104/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o
prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devidamente assinados,
inclusive pelos testemunhas, 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, 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 Preço n°
307/2020, 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, 28 de setembro de2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa TGA MATERIAL DE CONCTRUÇÃO LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº
308/2020, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de tintas, complementos e acessórios, destinados a diversas
secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 104/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias,
transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devidamente assinados, inclusive pelos testemunhas, 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, 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 Preço n°
308/2020, 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, 28 de setembro de2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO PSS 01/2019
TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 05/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Inez Sarachman Ternopilski
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de
serviços regime especial por tempo determinado, como professora.
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 1 (um) ano, com término
em 15/09/2021.
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2020.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 06/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Lidia Denicievicz
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de
serviços regime especial por tempo determinado, como professora.
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 1 (um) ano, com término
em 15/09/2021.
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2020.
TERMO ADITIVO AO CONTRATO RH Nº 07/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Dilcéia Cardoso
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de prestação de
serviços regime especial por tempo determinado, como professora.
VIGÊNCIA: Prorrogado pelo período de 1 (um) ano, com término
em 23/09/2021.
DATA DE ASSINATURA: 23/09/2020.
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