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DECRETOS

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

DECRETO Nº 542/2020
		
“Revoga dispositivo do Decreto nº 368, de 22/07/2020, conforme
especifica e dá outras providências.”

ENDEREÇO ELETRÔNICO DE VEICULAÇÃO: https://www.prudentopolis.
pr.gov.br/diario-oficial/

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 55,
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;
Considerando as medidas já determinadas e consolidadas no Decreto nº 368/2020 e visando complementar as ações já
determinadas, considerando todas as justificativas já apresentadas relativamente à gravidade do Estado de Emergência decorrente da pandemia do COVID-19 visando evitar a circulação e a
propagação do vírus COVID-19 no território do Município de Prudentópolis;
Considerando a edição do Decreto Legislativo nº 6, de
20/03/2020 do Senado Federal;
Considerando o Decreto Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná nº 13 de 17/06/2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Município de Prudentópolis;
Considerando as orientações do Comitê Técnico para o
enfrentamento do COVID-19 em virtude de reunião realizada em
27 de outubro de 2020;
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DECRETA
Art. 1º. Fica revogado o "Toque de Recolher" instituído
pelo artigo 11 do Decreto 368, de 22/07/2020.
dos.

Art. 2º. Os demais dispositivos permanecem inaltera-

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Administração, 29 de outubro de
2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 156/2020
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 conforme atestado médico e
perícia realizada;
RESOLVE
Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a
servidora Andrieli Alves da Cruz Santin, ocupante do cargo provimento efetivo Professora, de 21 de outubro de 2020 a 05 de
novembro de 2020.
Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença
retro referida.
Secretaria Municipal de Administração, 29 de outubro de
2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração
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LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2020
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 126.415,58(Cento e vinte e seis
mil, quatro-centos e quinze reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA SESSÃO: 16 de novembro de 2020 às 08:30hrs, junto a
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.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 (42)
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas
às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.
Caroline Portela
Pregoeira
Marcia Cordiaki
Responsável pela elaboração do edital
Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 047/2020
Motivação: Artigo 25 I da Lei 8.666/93
Objeto: Credenciamento de empresas para a futura e eventual
prestação de serviços de mecânica geral linha média e pesada
sem fornecimento de peças, com utilização do sistema tempário,
visando à manutenção dos veículos da frota municipal.
Contrato nº: 233/2020
Contratada: LAERTES GARBACHEVSKI JUNIOR & CIA LTDA
Valor: R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais).
Data: Prudentópolis, 20 de outubro de 2020.
Vigência: O presente contrato terá vigência equivalente à vigência do processo de credenciamento, sendo esta até a data de 08
de julho de 2021, não sendo possível a prorrogação de tal prazo.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sr. Luiz Carlos de
Almeida, Secretário de Transportes e Infraestrutura.
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidoresSr.
Pedro Krauczuk, Sr. Marcelo Sidnei Chanivski e Sr. José Leonirto
Dalzotto.
CONVOCAÇÃO
PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
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:
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$108,80 (cento e
oito reais e oitenta centavos), 10 unidades.
Publique-se
Em 29 de outubro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
CONVOCAÇÃO
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda
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melhor classificada no item 48 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 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$57,60 (cinqüenta e sete reais e sessenta
centavos), 10 unidades.
Publique-se
Em 29 de outubro de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ADRIANO CÉSAR MEYER & CIA LTDA,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 313/2020,
tendo por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 110/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o
prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devidamente assinados,
inclusive pelas testemunhas, sob pena da aplicação das sanções
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do
Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
313/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
Extrato de Dispensa de Licitação nº 082/2020
Motivação: Artigo 4º, da Lei 13.989 MP 926
Objeto: Aquisição Emergencial de 03(três) celulares para monitoramento diário de casos COVID-19.
Contrato nº: 238/2020
Contratada: M. O. MOLETA - EIRELI
Valor: R$ 2.247,00(Dois mil, duzentos e quarenta e sete reais).
Data: 27 de outubro de 2020.
Vigência: 180 (Cento e oitenta dias)
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscais: Camila Szymanski Tluski e Erica Moleta Bini.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 022/2020
OBJETO: Premiação através do “PRÊMIO CULTURA EM AÇÃO”,
que tem como objetivo reconhecer e valorizar as representações
culturais, por meio da premiação de pessoas físicas, jurídicas,
grupos e coletivos Prudentopolitanos cuja trajetória tenha contri-
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buído de maneira fundamental para a transmissão e continuidade
da arte e da cultura, e com atuação que contribuam para a valorização, difusão e transmissão do bem cultural às novas gerações,
conforme valores recebidos mediante Inciso III do art. 2º da Lei nº
14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal
nº 10.464/2020.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 94.091,67(noventa e quatro mil
e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).
CREDENCIAMENTO: dia 03 de novembro de 2020 até o dia 25
de novembro de 2020.
ANÁLISE DOS CREDENCIADOS: 26 de novembro de 2020.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.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,
licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br, fone (42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e
das 13:00 horas às 17:00 horas.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 023/2020
OBJETO: Credenciamento e seleção de 23 (vinte e três) propostas de apresentações artísticas, via internet, como uma alternativa de continuidade à difusão cultural fomentada pela Secretaria
Municipal de Cultura, conforme valores recebidos mediante Inciso
III do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir
Blanc), Decreto Federal nº 10.464/2020.
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 105.800,00 (cento e cinco mil e
oitocentos reais).
CREDENCIAMENTO: dia 03 de novembro de 2020 até o dia 25
de novembro de 2020.
ANÁLISE DOS CREDENCIADOS: 26 de novembro de 2020.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.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,
licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br, fone (42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e
das 13:00 horas às 17:00 horas.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AGROPECUÁRIA ZANATTA LTDA EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 314/2020,
tendo por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 110/2020 – 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°
314/2020, 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, 29 de outubro de 2020.
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Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 315/2020, tendo
por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
110/2020 – 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°
315/2020, 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, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa GESSICA ZARZEKA OLIVO – GRM
MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preço nº 316/2020, tendo por objeto o “Registro de
Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 110/2020 – 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 pelas 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°
316/2020, 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, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ITACA EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 317/2020, tendo por objeto o
“Registro de Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras,
parafusadeiras e peças para manutenção”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 110/2020 – 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 teste-
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munhas, 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°
317/2020, 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, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MIGUEL DE ANTONI – DISTRIBUIDORA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº
318/2020, tendo por objeto o “Registro de Preços para a aquisição
de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 110/2020 – 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°
318/2020, 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, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SÉRGIO PROVIM & CIA LTDA EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 319/2020,
tendo por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de motosserras, furadeiras, parafusadeiras e peças para manutenção”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 110/2020 – 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°
319/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
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sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis, 29 de outubro de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
1º Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços sob nº
276/2020
Partes: Município de Prudentópolis e VB Comércio de Produtos
Alimentícios Eireli ME
Pregão Eletrônico nº 083/2020 e Protocolo nº 6755/2020
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
Fica concedido o reequilíbrio econômico-financeiro, conforme
abaixo:
Lote

Item

Lote
001

1

Descrição
produto/serviço
Cesta Básica

do Percentual de reequilíbrio
23,5%

Preço unitário
R$ 120,98

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 29 de outubro de 2020.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO PSS 01/2020 SAÚDE EMERGENCIAL
CONTRATO RH Nº 26/2020 – SUBSTITUIÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Ana Paula do Valle
OBJETO: Prestação de serviços como Dentista
VALOR: R$ 7.827,10 (Sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e
dez centavos), com 40 (quarenta) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 26/10/2020, pelo período de 12 (doze) meses, até 25/10/2021, conforme Contrato.

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 033/2020
Considerando a comemoração do dia do Funcionário Público em
28 de outubro, visando a economia à Municipalidade com a redução de custos de manutenção das instalações públicas abertas e
em pleno funcionamento TRANSFERE o Ponto facultativo alusivo
à data para o dia 30/10/2020 (trinta de outubro de dois mil e vinte),
suspendendo o expediente ao público e atividades internas;
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE
Artigo 1º - Suspender as atividades administrativas de
expediente da Câmara Municipal de Prudentópolis do dia 30 de
outubro de 2020, sexta feira; inclusive o atendimento ao público
em alusão ao dia do Funcionário Público.
Gabinete da Presidência, em 27 de outubro de 2020.
Vereador Jaison Kuhn
Presidente da Câmara
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