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EXPEDIENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 07/2022

PROTOCOLO Nº 7428/2022 

 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 06/09/2022, 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)

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

Prudentópolis, 31 de agosto de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 06/2021 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 38/2022
Protocolo 7000/2022

 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 06/09/2022, 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Classificação Nº Protocolo Candidato

44° 5904 JANDIRA DE 
OLIVEIRA HUL

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CARGO: PROFESSOR(A)

Classificação

Nº de Protocolo/

Inscrição Candidato

16° 6293 / 2022 MARIA JOSE FERREIRA MACHADO

17° 5862 / 2022 REGIANE APARECIDA DOS
SANTOS MATUCHENEZ

18° 6062 / 2022 MARICLEIA TEOFILA BARABACH
ANTONIO

19° 5754 / 2022 DILCEIA CARDOSO
20° 5761 / 2022 SANDRA BAHRI GRUDZIEN
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Prudentópolis, 31 de agosto de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GUIMARÃES MATERIAIS ELÉTRICOS 
EIRELI, convocada a assinar a Ata De Registro de Preços nº 
449/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de luminárias de LED, reles e lâmpadas 
tubulares”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 114/2022, 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 encaminhada através de 
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo 
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, 
através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 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 Ata De Registro de Preços nº 
449/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa LBL COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉ-
TRICOS, ELETRÔNICOS E MAQUINÁRIOS LTDA, convocada 
a assinar a Ata De Registro de Preços nº 450/2022 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de luminárias de LED, reles e lâmpadas tubulares”, re-
ferente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 114/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata De Registro de Preços encaminhada através de 

correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo 
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, 
através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 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 Ata De Registro de Preços nº 
450/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PEDREIRA SÃO MARCOS LTDA, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 452/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 
FAIXA C, com CAP 50/70 massa grossa a ser utilizado em pavi-
mentações asfálticas e reparos”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 118/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
452/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTA-
DORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, convocada a assinar a Ata 
De Registro de Preços nº 451/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de luminá-
rias de LED, reles e lâmpadas tubulares”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 114/2022, 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 encaminhada através de 
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo 
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a empresa, 
através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a 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 Ata De Registro de Preços nº 
451/2022, 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.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 323/2022

Pregão
Eletrônico

111/2022

Objeto
Aquisição de 01 (um) caminhão novo, do tipo “cavalo

mecânico”, 6x4.

Contratada RETIMAQ RETIFICA DE MÁQUINAS LTDA.

Valor R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais).

Fiscal
A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Sr.

Pedro Krauczuk.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal

de Transportes e Infraestrutura.

Data Prudentópolis, 30 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados

a partir da data da sua assinatura.
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Prudentópolis – PR, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ECO POLO ENGENHARIA EIRELI, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 453/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de materiais Hidráulicos a serem utilizados para o sis-
tema de abastecimento de água tratada”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
453/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 454/2022 para a presen-
te licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisi-
ção de materiais Hidráulicos a serem utilizados para o sistema de 
abastecimento de água tratada”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
454/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa JULIANO JOSÉ GEREI – EIRELI EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 455/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais Hidráulicos a serem utilizados para o 
sistema de abastecimento de água tratada”, referente ao Proces-
so Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, 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.
 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
455/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços nº 456/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais 
Hidráulicos a serem utilizados para o sistema de abastecimento 
de água tratada”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 108/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital 
da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
456/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MJ COMÉRCIO DE BAZAR EIRELI, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 457/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de materiais Hidráulicos a serem utilizados para o sis-
tema de abastecimento de água tratada”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
457/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
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cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 458/2022 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais Hidráuli-
cos a serem utilizados para o sistema de abastecimento de água 
tratada”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 108/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
458/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VDA SANEAMENTO LTDA ME, convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 459/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de materiais Hidráulicos a serem utilizados para o sis-
tema de abastecimento de água tratada”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 108/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
459/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PEDREIRA SÃO MARCOS LTDA, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 460/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preço para 
Contratação de Empresas especializadas para aplicação de Con-

creto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) a ser utilizado em 
pavimentações asfálticas e reparos, para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
119/2022, 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 em-
presa, através de contato telefônico, 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 Preços nº 
460/2022, 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, 31 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 073/2022
Motivação: Artigo 25, I da Lei nº 8.666/93
Objeto: Disponibilização de espaço com montagem básica de es-
tande durante o 17° Festival das Cataratas no período de 30 de 
novembro a 02 de dezembro de 2022.
Contrato nº 326/2022
Contratada: DE ANGELI EVENTOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA.
Valor: R$ 10.593,00 (dez mil quinhentos e noventa e três reais).
Data: Prudentópolis, 31 de agosto de 2022.
Vigência: A vigência do contrato será de 06 (seis) meses.
Gestor: O Gestor do presente Contrato será a Secretária Munici-
pal de Turismo Sra. Cristiane Guimarães Boiko Rossetim. 
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Ser-
vidora Sra. Oksana Jadvizak.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 303/2022
Dispensa nº 076/2022

 Considerando as informações, pareceres, documentos e 
despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFI-
CO a dispensa de licitação reconhecida pela Assessoria Jurídica 
deste Município a fim de contratar a empresa BIOS – DIAGNÓS-
TICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS 
LTDA, objetivando a prestação de serviço de manutenção correti-
va e calibração do coagulômetro automático, alocado no Labora-
tório Municipal.
 Essa ratificação se fundamenta no artigo 24, inciso II da 
Lei nº 8.666/93 e, ainda, de acordo com o artigo 26 do mesmo 
diploma legal.
 Ainda, o valor total de R$ 826,88 (oitocentos e vinte e 
seis reais e oitenta e oito centavos) será pago conforme dotação 
orçamentária apontada pelo Contador do Município, com dispen-
sa do instrumento de contrato nos termos no artigo 62,§4º da Lei 
nº 8.666/93.
 Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato.

Prudentópolis, 31 de agosto de 2022.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022
CONTRATO nº 327/2022 (artigo 62, §4º da LLCA)
RESUMO DO OBJETO: prestação de serviço de manutenção cor-
retiva e calibração do coagulômetro automático, alocado no Labo-
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ratório Municipal.
VALOR TOTAL: R$ 826,88 (oitocentos e vinte e seis reais e oiten-
ta e oito centavos)
CONTRATADA: BIOS – DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA
CERTIDÃO DE DISPENSA: por CPL, Decreto nº 056/2022, em 
31/08/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. 
RATIFICAÇÃO: por Osnei Stadler, Prefeito Municipal, em 
31/08/2022.
DATA: 31/08/2022.
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