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EXPEDIENTE LICITAÇÕES
Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 062/2020

Motivação: 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”, obser-
vados os termos do disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, Lei Complementar Federal nº 147, de 07 
de agosto de 2014, Lei Complementar Municipal nº 005/2019, Lei 
Estadual nº 15.608/2007, Lei 12.846/2013 e Código de Defesa do 
Consumidor, para atendimento ao disposto na LEI ALDIR BLANC, 
atendendo ao Inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020 (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal nº 10.464/2020
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 Munici-
pal 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.

Contrato nº: 290/2020
Contratada: VITAL DOS SANTOS
Valor: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

Contrato nº: 291/2020
Contratada: JOSÉ APARECIDO ALBUQUERQUE
Valor: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

Contrato nº: 293/2020
Contratada: EMERSON HUL
Valor: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

Data: Prudentópolis, 08 de dezembro de 2020.
Vigência: O presente contrato terá vigência até a data de 31 de 
dezembro de 2020, não sendo possível a prorrogação de tal pra-
zo, exceto em condições excepcionais devidamente justificadas.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sra. Nadir Vozivo-
da, Secretária de Cultura.
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores 
nomeados via Decreto, como comissão de acompanhamento e 
implementação da Lei Aldir Blanc, Decreto nº 482/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020

OBJETO:  Registro de Preços para aquisição de refeições prontas 
tipo “marmitex”
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 300.580,00 (Trezentos mil, qui-
nhentos e oitenta reais ).
DATA DA SESSÃO: 13 de janeiro de 2021 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 (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.

Marcia Cordiaki
Pregoeira

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP, convocada a assi-
nar a Ata de Registro de Preço nº 369/2020, tendo como objeto 
o “Registro de Preços para aquisição de EPIS para retorno das 
atividades presenciais nas escolas de educação básica”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
142/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo 
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a 
Ata de Registro de Preços 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 
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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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
369/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA ME 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 370/2020, ten-
do como objeto o “Registro de Preços para aquisição de EPIS 
para retorno das atividades presenciais nas escolas de educação 
básica”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº  142/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente 
encaminhe a Ata de Registro de Preços 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
370/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa IMPACTO DISTRIBUIDORA E CO-
MÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN-
ÇA LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
371/2020, tendo como objeto o “Registro de Preços para aqui-
sição de EPIS para retorno das atividades presenciais nas es-
colas de educação básica”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº  142/2020 – SRP, no prazo de 
05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assinados, inclusive pelas testemunhas, sob pena 
da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida lici-
tação, 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
371/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PEÇAS PLÁSTICAS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preço nº 372/2020, tendo como objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de EPIS para retorno das atividades pre-
senciais nas escolas de educação básica”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº  142/2020 – SRP, 
no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será 
notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro 
de Preços 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
372/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPOR-
TAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 373/2020, ten-
do como objeto o “Registro de Preços para aquisição de EPIS 
para retorno das atividades presenciais nas escolas de educação 
básica”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº  142/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente 
encaminhe a Ata de Registro de Preços 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
373/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 374/2020, ten-
do como objeto o “Registro de Preços para aquisição de EPIS 
para retorno das atividades presenciais nas escolas de educação 
básica”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº  142/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente 
encaminhe a Ata de Registro de Preços 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
374/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa T A – INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTI-
GOS PARA O VESTUÁRIO LTDA ME, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preço nº 375/2020, tendo como objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de EPIS para retorno das atividades pre-
senciais nas escolas de educação básica”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº  142/2020 – SRP, 
no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será 
notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro 
de Preços 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
375/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Pre-
ço nº 376/2020, tendo como objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de EPIS para retorno das atividades presenciais nas 
escolas de educação básica”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº  142/2020 – SRP, no prazo de 
05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assinados, inclusive pelas testemunhas, sob pena 
da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida lici-

tação, 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 Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 
376/2020, 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, 18 de dezembro de2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 368/2020 

Pregão Eletrônico 150/2020 

Objeto 

Registro de Preços para a contratação de empresa para 

prestação de serviços de imunização (Descupinização) 

para Escola Municipal Coronel José Durski e empresa 

especializada na prestação de serviço de Desratização 
para as Unidades de Saúde. 

Contratada ZOE RIBEIRO KOSINSKI DEDETIZAÇÃO ME 

Valor 
R$ 3.022,30 (Três Mil e Vinte e Dois Reais e Trinta 

Centavos) 

Fiscal 

A fiscalização do contrato nos itens destinados a 

Secretaria de Educação ficará a cargo do servidor Inácio 
Kosechen, fiscal substituto Elisete Beló e dos itens 

destinados a Secretaria de Saúde ficará a cardo do 

servidor João Batista Machado. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das 

pastas solicitantes. 

Data Prudentópolis, 16 de dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar 

da sua assinatura. 

 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 369/2020 

Pregão Eletrônico 142/2020 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de EPIS para retorno 

das atividades presenciais nas escolas de educação 

básica. 

Contratada 
CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI EPP 

Valor R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da ata ficará a cargo do servidor Sra. Leilane 
Borges. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo da Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Jane Aparecida de Souza Grande, e-

mail: educacao@prudentopolis.pr.gov.br 

Data Prudentópolis, 18 de dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência 
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data da sua assinatura. 
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CEGE ENGENHARIA LTDA, convocada 
a assinar o Contrato nº 322/2020, tendo como objeto a “aquisi-
ção de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa 
C, com CAP 50/70, massa grossa, a serem utilizado em pavimen-
tação asfálticos e reparos”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 152/2020 – SRP, no prazo de 05 
(cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para 
no prazo de 02 (duas) horas encaminhar a Ata de Registro de 
Preço devidamente assinada, 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.
 O Contrato administrativo será encaminhado através de 
correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo 
licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato nº 322/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 067/2020
Motivação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alte-
rações, Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 
2014, Lei Complementar Municipal nº 005/2019, Lei Estadual nº 
15.608/2007, Lei 12.846/2013 e Código de Defesa do Consumi-
dor, para atendimento ao disposto na LEI ALDIR BLANC, aten-
dendo ao Inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 
2020 (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal nº 10.464/2020.
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para 
participação no PRÊMIO CULTURA EM AÇÃO, que tem como 
objetivo reconhecer e valorizar as representações culturais, por 
meio da premiação de pessoas físicas, jurídicas, grupos e coleti-
vos Prudentopolitanos cuja trajetória tenha contribuído de maneira 
fundamental para a transmissão e continuidade da arte e da cul-
tura, e com atuação que contribuam para a valorização, difusão e 
transmissão do bem cultural às novas gerações.

Contrato nº: 321/2020
Contratada: VANUZA SALANTI
Valor: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 372/2020 

Pregão Eletrônico 142/2020 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de EPIS para retorno 

das atividades presenciais nas escolas de educação 

básica. 

Contratada 
INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 
PLÁSTICAS EIRELI ME 

Valor R$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da ata ficará a cargo do servidor Sra. Leilane 
Borges. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo da Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Jane Aparecida de Souza Grande, e-

mail: educacao@prudentopolis.pr.gov.br 

Data Prudentópolis, 18 de dezembro de 2020. 

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

 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 374/2020 

Pregão Eletrônico 142/2020 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de EPIS para retorno 

das atividades presenciais nas escolas de educação 

básica. 

Contratada SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP 

Valor 
R$ 4.642,00 (Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois 

Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da ata ficará a cargo do servidor Sra. Leilane 
Borges. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo da Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Jane Aparecida de Souza Grande, e-

mail: educacao@prudentopolis.pr.gov.br 

Data Prudentópolis, 18 de dezembro de 2020. 

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

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato 317/2020 

Pregão Eletrônico 154/2020 

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de dois 

geradores de energia destinados à Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Contratada 
CARAVANTE E VIEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E 
MANUTENÇÃO EM GERADORES EIRELI EPP 

Valor R$ 82.900,00 (Oitenta e Dois Mil e Novecentos Reais) 

Fiscal 
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos 

servidores: Sr. Lucas Bahri, Sra. Camila Szymanski Tluski 

Siqueira e Sra. Erica Moleta Bini. 

Gestor 
O Gestor do presente Contrato ficará a cargo da Secretária 

da Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 16 dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

a partir da data da sua assinatura. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato 319/2020 

Pregão Eletrônico 155/2020 

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de duas 

impressoras Braille e papel para impressora Braille, 

destinadas à Secretaria Municipal de Educação. 

Contratada PRISMA PAPELARIA EIRELI ME 

Valor 
R$ 1.098,99 (Um Mil e Noventa e Oito Reais e Noventa e 

Nove Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos 

servidores: Sr. Anderson João Onofre e Sra. Mônica 
Eliane Guil. 

Gestor 
O Gestor do presente Contrato ficará a cargo da Secretária 

da Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 17 de dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

a partir da data da sua assinatura. 

 
_______________________________________________________________
___________ 
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Data: Prudentópolis, 17 de dezembro de 2020.
Vigência: O presente contrato terá vigência até a data de 31 de 
dezembro de 2020, não sendo possível a prorrogação de tal pra-
zo, exceto em condições excepcionais devidamente justificadas.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sra. Nadir Vozivo-
da, Secretária de Cultura.
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores 
nomeados via Decreto, como comissão de acompanhamento e 
implementação da Lei Aldir Blanc, Decreto nº 482/2020.



O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br
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