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EXPEDIENTE

LICITAÇÕES
Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 

Pregão Presencial nº 236/2015
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de 
Transporte Coletivo Escolar (lotes 01, 03, 04 e 05), através da 
Secretaria de Educação do Município de Prudentópolis.
Vencedores: TRANSPORTES TRANSJACIABA LTDA EPP, no 
lote 01 – desconto de 16,3%, a empresa TIAGO MICHALICHEN 
TRANSPORTES ME, no lote 03 – desconto de 3%, a empresa 
CHRISTO & THOMAZ TRANSPORTES LTDA EPP no lote 4 – 
desconto de 1% e a empresa YAKOTUR TRANSPORTES LTDA 
ME no lote 05 – desconto de 5%.
Data: 05/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 236/2015
Contrato n° 036/2016

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviço de 
transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública 

de ensino, residentes na zona rural do município de Prudentópo-
lis.
Vencedora: CHRISTO & THOMAZ TRANSPORTES LTDA EPP
Valor: Valor máximo de R$ 933.746,51 (Novecentos e trinta e três 
mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), 
sendo que o desconto a ser considerado sobre o quilômetro roda-
do é de 1% (Um por cento).
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada a critério das 
partes.
Data: 05/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 236/2015
Contrato n° 037/2016

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviço de 
transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública 
de ensino, residentes na zona rural do município de Prudentópo-
lis.
Vencedora: TIAGO MICHALICHEN TRANSPORTES ME
Valor: Valor máximo de R$ 785.059,43 (Setecentos e oitenta e 
cinco mil e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), 
sendo que o desconto a ser considerado sobre o quilômetro roda-
do é de 3% (Três por cento).
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada a critério das 
partes.
Data: 05/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 236/2015
Contrato n° 038/2016

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviço de 
transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública 
de ensino, residentes na zona rural do município de Prudentópo-
lis.
Vencedora: TRANSPORTES TRANSJACIABA LTDA EPP
Valor: Valor máximo de R$ 2.251.314,32 (Dois milhões duzentos 
e cinquenta e um mil trezentos e quatorze reais e trinta e dois 
centavos), sendo que o desconto a ser considerado sobre o quilô-
metro rodado é de 16,3% (Dezesseis vírgula três por cento).
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada a critério das 
partes.
Data: 05/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 236/2015
Contrato n° 039/2016

Objeto: Contratação de empresa, para prestação de serviço de 
transporte escolar de alunos da educação básica da rede pública 
de ensino, residentes na zona rural do município de Prudentópo-
lis.
Vencedora: YAKOTUR TRANSPORTES LTDA ME
Valor: Valor máximo de R$ 844.298,18 (Oitocentos e quarenta e 
quatro mil duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), 
sendo que o desconto a ser considerado sobre o quilômetro roda-
do é de 5% (Cinco por cento).
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada a critério das 
partes.
Data: 05/02/2016

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 018/2016

Objeto: Aquisição de mangueiras hidráulicas, conexões e adap-
tadores de mangueiras para serem utilizados pelos veículos que 
compõem a frota da Secretaria Municipal de Transportes e Infra-
estrutura de Prudentópolis.
Vencedores: PRUDENPEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA EPP, no lote 1, totalizando o valor de R$ 82.999,40 (oitenta 
e dois mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centa-
vos), e TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP, nos 
lotes 02 e 03 no valor total de R$ 49.849,35(quarenta e nove mil 
oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
Data: 15/02/2016



3 QUINTA - FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2016 - EDIÇÃO 832ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 018/2016
Contrato n° 053/2016

Objeto: Aquisição de mangueiras hidráulicas, conexões e adap-
tadores de mangueiras para serem utilizados pelos veículos que 
compõem a frota da Secretaria Municipal de Transportes e In-
fraestrutura de Prudentópolis.
Vencedora: PRUDENPEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS 
LTDA EPP 
Valor: 82.999,40 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove 
reais e quarenta centavos)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.
Data: 15/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 018/2016
Contrato n° 054/2016

Objeto: Aquisição de mangueiras hidráulicas, conexões e adap-
tadores de mangueiras para serem utilizados pelos veículos que 
compõem a frota da Secretaria Municipal de Transportes e In-
fraestrutura de Prudentópolis.
Vencedora: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP
Valor: 49.849,35(quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e 
nove reais e trinta e cinco centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.
Data: 15/02/2016

Extrato de resultado e adjudicação de licitação – 
Pregão Presencial nº 007/2016 

Objeto: aquisição de duas betoneiras com capacidade de 400 li-
tros que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Transporte 
e Infraestrutura.
Vencedor: EDINEI JOÃO SALAMAIA E CIA LTDA EPP
Valor: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Data: 15/02/2016

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 007/2016
Contrato n° 052/2016

Objeto: aquisição de duas betoneiras com capacidade de 400 li-
tros que serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Transporte 
e Infraestrutura.
Vencedor: EDINEI JOÃO SALAMAIA E CIA LTDA EPP 
Valor: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.
Data: 15/02/2016

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016
OBJETO: Aquisição de formulários contínuos de nota fiscal do 
produtor rural.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 24.224,85 (vinte e quatro mil 
duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
DATA: 02 de março de 2016, às 08h30m.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br, e demais informações junto ao Depto de Lici-
tações 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.

Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação nº 015/2016
Motivação: artigo 24, IV e 62, §4º da Lei 8.666/93.

Objeto: aquisição de fórmulas de nutrição oral e enteral que serão 
distribuídas aos pacientes atendidos e acompanhados pelo Setor 
de Nutrição do município, através das Secretarias de Saúde e As-
sistência Social, em caráter de emergência.
Contrato nº 056/2016
Adjudicatário: Nutriport Comercial Ltda
Valor: R$ 16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais).

Data: 17/02/2016

1º Termo aditivo ao Contrato nº 307/2015
Pregão Presencial nº 102/2015

Contratante: Município de Prudentópolis
Contratada: Gráfica Prudentópolis Ltda Me
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência do contrato em epígrafe até a data de 
31 de maio de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 23 de dezembro de 2015.

CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 10/2016 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Concurso Público – Edital nº 001/2014, pelo Decreto nº 065/2015 
de 24 de fevereiro de 2015, CONVOCA, os candidatos abaixo rel-
acionados, aprovados no referido concurso, para comparecerem 
no dia 25/02/2016 a partir das 08:30 horas, no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Rui Bar-
bosa, 801 – Centro – Prudentópolis - Pr, para tratar da documen-
tação para nomeação.

CARGO: Instrutor de Educação Física
Classificação INSCR NOME DO 

CANDIDATO
01 18401829 Jean Felipe Bini 

Madalozo
  
 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital de Concurso 
001/2014.

Prudentópolis, 18 de fevereiro de 2016.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Eli Corrêa Fernandes
Secretário Municipal de Administração

Procurador Geral do Município

SECRETARIA DE CULTURA
OFICINEIROS: EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDEN-
CIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE 
PRUDENTÓPOLIS.

 As oficinas têm como finalidade enriquecer as atividades 
culturais oferecidas no município, promovendo a difusão cultural 
através da Secretaria de Cultura, permitindo o acesso da popu-
lação na fruição de bens culturais.

1. SECRETARIA SOLICITANTE
1.1.Secretaria Municipal da Cultura

2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por finalidade o credenciamento de 
instrutores de oficinas culturais para o exercício de 2016/2017, 
para integrar o Cadastro de Prestadores de Serviços da Secretar-
ia Municipal de Cultura, que poderão ser chamados para prestar 
serviços, conforme a demanda, nas áreas artísticas e culturais.
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2.2. O credenciamento não gera nenhum direito de contratação 
objetivando somente o cadastramento de instrutores de Oficinas 
Culturais nas áreas descritas que atendam suas especificações.

2.3. As oficinas devem visar o estimulo e desenvolvimento de 
ações de difusão e formação cultural, iniciação e estimulação 
artística, inclusão social e práticas corporais e será dirigida a toda 
população.

2.4. Serão selecionados instrutores para as oficinas livres de:
Artes Cênicas: Teatro
Dança: Ballet, Dança, Contemporânea, Jazz, Danças Populares.
Música: Instrumentalização, canto.
Língua: ucraniana
Informática: básica,word,excel e introdução à internet.
  
2.5. Os instrutores inscritos devem comprovar conhecimento e 
experiência na respectiva área, observando os critérios de aceit-
abilidade desse termo.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. O Credenciamento de Instrutores de Oficinas Culturais, re-
alizem oficinas de teatro, dança, música, língua ucraniana e in-
formática, almeja, propiciar aos cidadãos do município de Pru-
dentópolis o acesso e a formação nas atividades propostas, 
independentes de classe social e econômica.
- Considerando que estas atividades, contribuirão na formação de 
pessoas em caráter de convívio social;
- Considerando ainda que Prudentópolis com atividades turísticas 
em ascensão necessita de um fortalecimento nas áreas citadas;
- Considerando que as atividades foram escolhidas conforme as 
necessidades e carência em que se encontra nossa população 
dando oportunidade a todos que possam usufruir dessas ativi-
dades enriquecendo seu conhecimento almejando ainda mais, 
melhores condições de vida.

- Considerando ainda que as atividades a serem realizadas já es-
tavam previstas em 2015, porem algumas não iniciadas devida 
a indisponibilidade de espaço o qual está disponível a partir de 
2016, com a reforma da Casa da Cultura.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS OFICINAS
4.1. As propostas de oficinas deverão ser de caráter prático e 
teórico que exercitem a experimentação, vivência ou acerca de 
seus conteúdos.

4.2. As propostas de oficinas deverão proporcionar aos partici-
pantes da mesma qualificar-se, atualizar-se, enriquecer sua ex-
periência pessoal, melhorar sua qualidade de vida e aumentar a 
informação sobre as diversas linguagens artísticas, culturais e so-
cioeducativas, além de propiciar a participação em atividades de 
lazer, fruição e socialização.

4.3. O instrutor deverá realizar amostras públicas, quando solicita-
do, apresentando o trabalho desenvolvido ao longo do ano, como 
apresentações coletivas, em locais a serem definidos pela Secre-
taria da Cultura.

4.4. Fica desde já convencionado que todos os resultados que 
possam gerar direitos do autor, tais como: documentos, pesqui-
sas, projetos, obras de arte, dados e elementos de informação 
pertinentes aos trabalhos desenvolvidos, pertencerão a Secretar-
ia Municipal de Cultura.

5. DOS OBJETIVOS DAS OFICINAS QUANTO AS SUAS 
ÁREAS ESPECIFIDADE
5.1 Artes Cênicas: Sensibilização do aluno para o fazer teatral 
e toda sua gama de possibilidade. Busca também desenvolver 
as ferramentas básicas de ator: corpo, voz e emoção, além de 
proporcionar ao aluno a abertura e o desenvolvimento do seu uni-
verso lúdico:

5.2 Dança: Proporcionar ao desenvolver da musicalidade, do rit-
mo, da coordenação motora e da consciência corporal através 
dos movimentos de dança: estimular o aprendizado, a memória e 
socialização dos participantes.

5.3 Música: Proporcionar contato com a música, por meio de 
acesso à iniciação musical e aos fundamentos da técnica de in-
strumentos musicais. Desenvolver noções básicas de linguagem 
musica estimular a sensibilidade e capacidade auditiva através do 
trabalho com repertório variado.

5.4 Língua: Proporcionar o acesso ao aprendizado da língua ucra-
niana com ênfase na conversação, leitura e escrita. 

5.5 Informática: Informática básica, conceito de hardware e soft-
ware, introdução ao Microsoft Word, como criar um arquivo de 
texto, formatar e salvar, introdução ao Microsoft Excel, como criar 
uma planilha de cálculos, formatar e salvar, introdução ao Mic-
rosoft PowerPoint, como criar uma apresentação, formatação e 
apresentação, introdução à internet, realizar buscas e fazer down-
loads de arquivos da internet.

6. INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS
6.1. As oficinas serão realizadas na Casa da Cultura, na Rua Doze 
de Agosto, 1271, Centro, ou na Biblioteca Cidadã, rua Cândido de 
Abreu, s/n, Centro.

6.2. Os oficineiros poderão utilizar aparelhos e equipamentos ex-
istentes na Casa da Cultura.

7. QUANTO AS TURMAS
7.1. Os oficineiros selecionados assumirão turmas de:
7.1.1 Dança
a) Balé Clássico para alunos entre 6 e 11 anos, uma turma de 
manhã e outra à tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por aula;
b) Dança Contemporânea para alunos entre 11 e 16 anos, uma 
turma de manhã e outra à tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por 
aula;

c) Jazz para alunos entre 11 e 16 anos, uma turma de manhã e 
outra à tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por aula;

7.1.2 Teatro
a) Turmas para alunos entre 8 a 14 anos, uma de manhã e outra 
à tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por aula;
b) Turmas para aluno a partir de 14 anos, uma de manhã e outra 
à tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por aula;

7.1.3 Língua Ucraniana
a) Turmas a partir de 7 anos, no período da manhã, 2 vezes por 
semana, 1 hora por dia; 
b) Duas turmas no período da tarde, a partir de 14 anos, 2 vezes 
por semana, 1 hora por dia;

7.1.4 Informática
a) Turmas para alunos a partir de 8 anos, uma de manhã outra à 
tarde, 2 vezes por semana, 1 hora por aula.

7.1.5. Música/Canto
8.1.5.1 Canto
a) Turmas para alunos entre 8 a 15 anos, uma turma de manhã e 
outra à tarde, 1 aula por semana, 1 hora por aula;
b) Turmas a partir de 15 anos, uma turma de manhã e outra à 
tarde, 1 aula por semana, 1 hora por aula.

7.1.5.2 Maestro – Fanfabanda
a) Turma a partir de 12 anos, período da manhã, 2 aulas por sem-
ana, 1 hora por aula;

7.1.5.3 Instrumentalização
a) Turma a partir de 12 anos, período da manhã, 2 aulas por sem-
ana, 1 hora por aula.
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7.2. As oficinas de dança, teatro e língua ucraniana, para que 
ocorram, deverão ter no mínimo 5 alunos cada turma, possuído 
um limite de até 15 alunos.

7.3. As oficinas de informática, para que ocorram, deverão ter 
no mínimo 5 alunos cada turma, possuindo um limite de até 10 
alunos.

8. DAS INCRIÇÕES
8.1. As inscrições serão realizadas no período de 22 a 26 de fe-
vereiro na Casa da Cultura, Rua Doze de Agosto, 1271, Centro: 
mediante entrega dos seguintes documentos: 
a) uma via da ficha de inscrição total preenchida e assinada, 
anexo 1 deste termo;  
b) declaração de que nada deve a Fazenda Pública do Município 
de Prudentópolis e que não é servidor Público, anexo II desse 
termo;
c) uma fotocopia de carteira de identidade e do CPF;
d) Endereço completo e comprovante de residência;
e) Portfólio e/ou currículo do profissional;
f) Diploma ou certificado de curso acadêmico em nível superior, 
médio, técnico ou fundamental, devendo apresentar somente o 
último ano concluído;
g) Diploma, certificado, declaração de conclusão de curso livre, 
realizado por instituição ou empresa qualificada, cujo conteúdo 
esteja diretamente relacionado ao objeto do credenciamento.
h) Proposta para a realização da oficina pretendida, com o plano 
de aula, dando ênfase na ação cultural e foco na integração com 
as demais atividades e objetivos das oficinas.

8.2 não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências 
previstas neste termo, e ausência de qualquer documento implic-
ara na desclassificação do candidato.

8.3. Cada profissional poderá optar por 1 (uma) oficinas de atu-
ação dentre as descritas, obedecendo às exigências e perfil do 
profissional correspondente às áreas.

9. DAS EXIGENCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
9.1. Serão admitidos a participar da presente seleção todos os 
profissionais da área artística e cultural que apresentem perfis 
compatíveis com os objetivos e natureza das modalidades descri-
tas nesse edital.

9.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quad-
ros de funcionários da Prefeitura do Município de Prudentópolis.

10. DAS SELEÇÕES E CRITÉRIOS
10.1 a seleção e classificação dos candidatos inscritos será real-
izada de acordo com os documentos e informações apresentadas, 
os profissionais serão credenciados e classificados obedecendo a 
pontuação obtida nos requisitos descritos abaixo:

10.2. A avaliação será realizada a partir da data do encerramento 
das inscrições.

10.3 O cálculo da Nota Final (NF) que determina a classificação 
far-se-á de acordo com a média ponderada dos pontos obtidos, de 
acordo com a seguinte fórmula:
NF= 0,7 x (Nota do item 6) + 0,3 x (Soma das notas dos itens 1 
a 5).

10.4. Conforme a legislação vigente, os diplomas/certificados 
conferidos por instituições estrangeiras de ensino superior (grad-
uação, pós-graduação) legalmente reconhecidos, serão consider-
ados, desde que comprovem que foram revalidados no Brasil, na 
forma da Lei.

10.5.  A Secretaria Municipal de Cultura, reserva-se no direito de 
solicitar os documentos originais, sempre que reputar necessário.

10.6. Serão considerados inabilitados os proponentes que não 
atenderem o edital e apresentarem os documentos exigidos com 
vícios, rasuras ou ainda, defeitos que impossibilitem ou dificultem 
o seu entendimento.

10.7. Os profissionais serão credenciados por nível, de acordo 
com a pontuação obtida, conforme previsto nesse termo.

11. DA COMIÇÃO JULGADORA
11.1. À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção das 
propostas.
 
11.2 A comissão de seleção será composta pela equipe da Secre-
taria Municipal de Cultura e membros do Conselho Municipal de 
Cultura, não participantes do processo de credenciamento.

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.1 O resultado da seleção será divulgada no dia 7 de março 
de 2016, sendo assim homologado, pelo Secretário de Cultura, a 
publicação no Diário Oficial do Município. 

13. DOS RECURSOS
13.1 Do resultado caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis 
da publicação no Diário Oficial do Município, dirigido e entregue 
pessoalmente na Secretaria Municipal de Cultura.

13.2 Não serão aceitos recursos enviados pelos correios, correios 
eletrônicos ou qualquer outro meio de comunicação.

14. DAS OBRIGAÇÕES
14.1. O credenciado se obriga:
* Permitir a Secretaria de Cultura exercer a fiscalização e aval-
iação sobre os serviços contratados, reservando o direito de recu-
sar ou sustar os serviços em desacordo às regras estabelecidas;

* Participar, sempre que convocado, de eventos e reuniões pro-
movidas pela Secretaria Municipal de Cultura, para fins de atual-
ização quanto à forma de prestação de serviço e peculiaridades 
administrativas;

* Responder por escrito no prazo estabelecido as solicitações ou 
notificações formuladas pela Secretaria Municipal de Cultura, so-
bre os serviços, atendimentos ou quaisquer intercorrências rela-
cionadas ao objeto do credenciamento;

* Efetuar a prestação dos serviços na forma, condição e prazo 
pactuado estabelecida no contrato, empregando sempre a melhor 
técnica disponível e cumprindo os serviços convencionados;

* Autorizar o uso de fotos, filmes e imagens obtidas, com final-
idade de divulgação por qualquer tipo de mídia, das atividades 
institucionais da Secretaria Municipal da Cultura.

ITEM DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

1 Análise do portfólio e currículo artístico –análise 
da experiência 

 
 

0 a 10,0 pontos 

 

        2 

Curso Livre diretamente relacionado ao objeto do 
Credenciamento. (Máximo de 5) / Carga Horária / 
Duração acima de 3 horas. 

 
0,5 (meio ponto 
cada) 
 

3 Conclusão de  – Ensino Médio ou Técnico em 
qualquer outra área. 

 
           4,5 
 

4 Conclusão de Curso Superior em qualquer outra 
área. 

 

              5,5 

 

5 Conclusão de Curso Técnico, profissionalizante, 
reconhecido pelo MEC, diretamente relacionado ao 
objeto do credenciamento. 
 

 
           6,5 
 

6 Conclusão de Curso Superior, reconhecido pelo 
MEC, diretamente relacionado ao objeto de 
Credenciamento. 

 

          7,5 
 

OBSERVAÇÃO: OS ITENS DE  01 A 04 NÃO SÃO CUMULATIVOS 
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* Zelar pelo material necessário para a oficina sendo responsável 
por sua utilização, evitando perdas ou desperdício, devendo tam-
bém zelar pela utilização dos espaços.

15. VIGÊNCIA
15.1. Do Credenciamento – O Credenciamento terá validade de 
02 (dois), sendo facultado a Secretaria Municipal de Cultura pub-
licação de novo termo similar.
 
15.2 Dos Selecionados – Os selecionados atuarão por 10 meses, 
de março a dezembro do ano de 2016, cabendo a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura a renovação, ou não, para o ano de 2017.

16. DO PAGAMENTO
A importância a ser paga pelos serviços que constituem esse ed-
ital será referente ao número de horas executadas, multiplicadas 
pelo valor da hora aula especificada no item 17 deste edital.

17 . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES REFERENCIAIS 
DE MERCADO
17.1 itens, quantidades e descrição
17.1.1 Dança

17.1.2 Teatro

17.1.3 Língua ucraniana

17.1.4 Informática

17.1.5 Música

18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A Secretaria Municipal de Cultura compromete-se a não uti-
lizar as propostas inscritas, sob hipótese alguma, sem a prévia 
autorização de seu (s) autor (es).

18.2 Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resol-
vidos pela Comissão de Seleção, ouvidas as áreas competentes.

 

 

 

 

 

 

Anexo I – FICHA DE CADASTRO PARA MINISTRAR AS OFICINAS NA SECRETARIA DE CULTURA  

1 . Identificação 

Nome ________________________________________________________________________ 

Data de nascimento____/_____/____ 

Endereço __________________________________________________________________ 

N°___________________complemento_____________________ _bairro ________________ 

CEP____________________________Fone__________________celular___________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

RG_____________________________________CPF___________________________________ 

Estado civil________________________________________ 

Oficina pretendida _________________________________________________  

 

Formação -
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TEMPO DE EXPERIÊNCIA  _______________________________ 

 

 

 

 

 

Data__________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________ 

 

 

 

ANEXO II – DECLARAÇAO DE QUE NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
PRUDENTÓPOLIS E QUE NÃO É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  

DECLARAÇÃO 

EU, _____________________________________________________residente e domiciliado á 
rua: ________________________________________________________,n°___________, 

Bairro________________________________________________________________________
cidade___________________________________, portador do RG___________________,CPF 
_____________________________declaro; 

A) Não sou funcionário público do Município de Prudentópolis 
B) Não devo nada a fazenda Pública do Município de Prudentópolis. 

 
 
_______________________,___________/________/2016 

 

 

________________________________ 

Assinatura 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES

 Ficam notificados os requerentes, pessoas físicas e 
jurídicas abaixo relacionadas, a fim de que compareçam no Setor 
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Prudentópolis, para 
tomarem ciência das decisões proferidas nos procedimentos ad-
ministrativos a seguir elencados:

PENDENTES:
529/2016 - LUBINA FELIX MACHADO

CONCLUÍDOS:
505/2016 -  L.KADLUBITSKI EIRELI ME



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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