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lamento
10.002 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.452.2100.2083 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
006180 000000 Recursos Ordinários (Livres) ........................ R$ 20.000,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS Cancelamento
14.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
15.451.2100.2102 MANUTENÇÃO APRIM.SECRET.PLANEJAMENTO E
OBRAS
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
007180 000000 Recursos Ordinários (Livres) ........................ R$ 3.000,00
TOTAL...................................................................................R$ 338.000,00

Art. 5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua
edição, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 27 de julho
de 2020.
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ MARCELO ANTONIO
CONTADOR CRC/PR047055/O-0
DECRETO Nº. 417/2020
Instaura Processo de Sindicância Administrativa e dá outras
providências.
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;
DECRETA
Art. 1º. Fica instaurada SINDICÂNCIA para apurar os
fatos relatados junto aos protocolos nº. 941/2020, 998/2020,
1101/2020, 1112/2020, 1222/2020, 1906/2020, 2084/2020,
2090/2020, 2267/2020 e 3058/2020.
Art. 2º. O cumprimento do disposto no artigo anterior fica
a cargo da Comissão de Sindicância composta pelos servidores
Nilceu José Zaroski, Marcelo Soares Stadler e Josiane Cavassim
Haack, a qual terá o prazo de trinta (30) dias, a partir da data
da publicação deste Decreto, para concluir a apuração dos fatos,
dando ciência a Administração Superior.
§ único. A presidência da comissão a que se refere o
artigo 2º ficará a cargo do servidor Marcelo Soares Stadler.
cação.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-

Secretaria Municipal de Administração, 17 de agosto de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 418/2020
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 o ofício nº 015/2020
oriundo da Secretaria Municipal de Finanças;
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DECRETA
Art. 1º. Fica designada a servidora Zeni de Lourdes
Uliach da Silva, ocupante do cargo provimento efetivo de Agente
Tributária, para responder pelo Departamento de Receita e Tributação, no período entre 10/08/2020 a 24/08/2020, cabendo-lhe
elaborar, assinar documentos e realizar as demais atividades pertinentes ao cargo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao dia 10/08/2020.
Secretaria Municipal de Administração, 17 de agosto de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 419/2020
			
“Altera dispositivos do Decreto nº 368, de 22/07/2020 e dá outras
providências.”
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
05 de Agosto de 2020;
DECRETA
Art. 1º. O artigo 3º do Decreto nº 368, de 22/07/2020
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Permanecem suspensas, por tempo indeterminado, as
aulas presenciais de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino Pública e Privada, incluídos os Centros Municipais de Educação Infantil, bem como o serviço de transporte escolar, excetuando-se das disposições deste artigo, as entidades de ensino
superior privado expressamente autorizadas mediante analise
técnica individualizada do Comitê Técnico de Enfrentamento à
COVID, nos termos do artigo 38 deste decreto.”.
Art. 2º. O parágrafo 1º do artigo 26 do Decreto nº 368, de
22/07/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º. Fica mantida a suspensão de atividades de esportes coletivos, incluindo as quadras de futebol society exceto para eventuais situações excepcionais expressamente autorizadas mediante
analise técnica individualizada do Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID, nos termos do artigo 38 deste decreto”.
Art. 3º. Fica incluído o parágrafo 3º ao artigo 26 do Decreto nº 368, de 22/07/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º. Ficam autorizadas as atividades de artes marciais, sem contato físico, exclusivamente com treinamentos funcionais, desde
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que obedecidas as regras básicas de higiene e distanciamento,
com restrição da participação de crianças menores de 12 anos e
pessoas de grupo de risco; devendo os exploradores desta espécie de atividade seguir rigorosamente o protocolo disponibilizado
pelo Departamento de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde
do Trabalhador; observando-se ainda, para fins de limitação de
quantidade de pessoas/capacidade máxima, e demais medidas
sanitárias para esta atividade as mesmas impostas às academias
de ginástica e de natação, e demais estabelecimentos autorizados
a ofertar atividades físicas".
Art. 4º. O inciso X do artigo 30 do Decreto nº 368, de
22/07/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“X. Fica autorizada a atividade das Agências Receptivas e dos
Guias de Turismo, devidamente credenciados no CADASTUR,
devendo estes, para o exercício de suas atividades durante este
período de emergência pública, seguir rigorosamente o protocolo
disponibilizado pelo Departamento de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador”.
blicação.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-

Secretaria Municipal de Administração, 17 de agosto de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 121/2020
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. Prorrogar a licença para tratamento de saúde
concedida a servidora Lucy Mara Choma, ocupante do cargo
provimento efetivo de Agente Administrativo, no período de 17 de
agosto 2020 a 27 de outubro 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, 17 de agosto de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de concreto estrutural do tipo FCK 30 MPA convencional e bombeado.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e
quatro mil reais reais).
DATA DA SESSÃO: 31 de agosto 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.

SEGUNDA - FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020 - EDIÇÃO 1902

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
NOTIFICAÇÃO Nº 073/2020
Pregão Eletrônico nº 017/2020
ARP nº 070/2020
O Município de Prudentópolis, através do Departamento
de Licitação, por ordem do Senhor Prefeito Municipal, NOTIFICA a
empresa POMPÉIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS EIRELI
ME, CNPJ n° 32.765.383/0001-85, localizada na Estrada dos Coqueiros, s/nº, Caixa Postal 831/SC, Interior, Concórdia - SC, CEP
89.715-899, fone: (49) 9 9199-5377, email: pompeialicitacao@
gmail.com, para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente
DEFESA PRÉVIA referente as condutas mencionadas no Protocolo nº 5029/2020 ora anexado.
A empresa fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para apresentação da defesa prévia, bem como,
a inobservância das condições estabelecidas para a execução
contratada, a sujeitarão às penalizações constantes no edital do
Pregão Eletrônico nº 017/2020, em conformidade com os artigos
86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, bem como das disposições do instrumento contratual, quais sejam:
- Advertência prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso I, c/c
Cláusula Décima, §1º, I da ARP nº 070/2020;
- Multa prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso I, c/c Cláusula
Décima §3º da ARP nº 070/2020.
A defesa prévia deverá ser protocolada no Protocolo Geral da PMP, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas ou encaminhada no
email: licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br (assunto: Defesa Prévia Notificação nº xxx), sendo de responsabilidade do interessado
comunicar a servidora abaixo nominada do envio do documento
pela via eletrônica.
Prudentópolis, 24 de julho de 2020.
Caroline Portela
Técnica em Licitação
TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 153/2020
O MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no
CNPJ sob nº 77.003.424/0001-34, sediada à Rua Rui Barbosa,
801, nesta cidade, devidamente representada pelo seu Prefeito
Municipal Adelmo Luiz Klosowski, brasileiro, casado, portador de
RG nº 1.462.650-6/PR e inscrito no CPF sob nº 411.324.249-68, resolve CANCELAR a ARP nº 153/2020 celebrada com PRIORITTÁ
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 29.700.587/000123, estabelecida na Rua Saíra-militar, nº 570, Parque Industrial V,
Arapongas – PR, CEP 86.702-700, fone: (43) 3152-8902, email:
prioritta.saude@gmail.com, representada pelo Sr. Vinicius Lopes Salvi, portador do RG nº 10.865.451-1 e inscrito no CPF nº
078.204.279-14, pelos motivos expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP nº 153/2020 em 14 de maio
de 2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 027/2020 tendo por
objeto o registro de Preços para aquisição de material permanente
e material de consumo para diversas secretarias.
Ocorre que o item (044 – cama elástica) adjudicado não
atende as especificações do edital, tal equívoco que gerou erros
no momento da cotação do mesmo e quando cotado novamente

