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EXPEDIENTE

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BRIZZA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA, convocada a assinar o Contrato nº 340/2020 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto a “aquisição de três veículos 
zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2020/2020, destinados às 
Secretarias Municipais de Educação e Saúde”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 144/2020, 
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.
 O Contrato Administrativo será encaminhado 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 

LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 390/2020 

Pregão Eletrônico 156/2020 

Objeto 

Registro de Preços para a aquisição de itens do tipo: 

brinquedos educativos, material de uso pedagógico / 

terapêutico. 

Contratada O. E. PEREIRA BRINQUEDOS ME 

Valor 
R$ 23.039,85 (Vinte e Três Mil e Trinta e Nove Reais e Oitenta 

e Cinco Centavos) 

Fiscal 

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos 

servidores: Secretaria Municipal de Assistência Social os 

servidores: Claudia Regina Gaiovicz e Andréa Aparecida 
Esteves Mendes Pontarolo; Da Secretaria de Saúde, os 

servidores: Mauren Izilda Costa Lubczyk e Camila 
Szymanski T. Siqueira e da Secretaria de Educação: Luceia 
Ayres do Prado. 

Gestor O Gestor da presente ata será o Secretário de cada pasta. 

Data Prudentópolis, 23 de dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência 
A Ata de R. P. tem a vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data de assinatura do contrato/homologação. 

 

_______________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 386/2020 

Pregão Eletrônico 156/2020 

Objeto 

Registro de Preços para a aquisição de itens do tipo: 

brinquedos educativos, material de uso pedagógico / 

terapêutico. 

Contratada ISZA COMÉRCIO E ATACADO EIRELI EPP 

Valor 
R$ 6.259,85 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e 

Oitenta e Cinco Centavos) 

Fiscal 

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos 

servidores: Secretaria Municipal de Assistência Social os 

servidores: Claudia Regina Gaiovicz e Andréa Aparecida 
Esteves Mendes Pontarolo; Da Secretaria de Saúde, os 

servidores: Mauren Izilda Costa Lubczyk e Camila 
Szymanski T. Siqueira e da Secretaria de Educação: Luceia 
Ayres do Prado. 

Gestor O Gestor da presente ata será o Secretário de cada pasta. 

Data Prudentópolis, 23 de dezembro de 2020. 

Prazo de Vigência 
A Ata de R. P. tem a vigência de 12 (doze) meses, a partir da 

data de assinatura do contrato/homologação. 
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Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato n° 340/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VETOR AUTOMÓVEIS LTDA, convoca-
da a assinar o Contrato nº 341/2020 para a presente licitação, que 
tem por objeto a “aquisição de três veículos zero quilômetro, ano/
modelo mínimo 2020/2020, destinados às Secretarias Municipais 
de Educação e Saúde”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico Nº 144/2020, 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.
O Contrato Administrativo será encaminhado 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 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato n° 341/2020, cientes da pu-
blicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da 
responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dispo-
nibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 069/2020
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”, observa-
dos os termos do disposto no artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações.
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para pre-
miação para composição musical e credenciamento de pessoas 
ou grupos cuja trajetória tenha contribuído de maneira fundamen-
tal para a transmissão e continuidade da arte e da cultura, 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.

Contrato nº: 327/2020
Contratada: ALAN MARCEL RIBEIRO
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 328/2020
Contratada: ANDRIEL LUIZ SAVIO
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 329/2020
Contratada: DARLAN TALES ZANTUTTI
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 330/2020
Contratada: FELIPE SALANTI
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 331/2020
Contratada: JOÃO MARCOS DO AMARAL
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 332/2020
Contratada: LUCAS SERCONHUK
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 333/2020
Contratada: MARLON DARLAN RIBEIRO
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 334/2020
Contratada: ROSILENE RIBEIRO
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 335/2020
Contratada: TEODÓSIO SKAVRONSKI
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 336/2020
Contratada: WESLLYN FLÁVIO ALVARISTO PADILHA
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 337/2020
Contratada: PATRICIA GONÇALVES
Valor: R$ 1.254,55 (Hum mil, duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e cinco centavos).

Contrato nº: 338/2020
Contratada: MARCÉLY CRISTINA BERGER LUPEPSA
Valor: R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Contrato nº: 339/2020
Contratada: TARCÍSIO MICHALCZUK
Valor: R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Data: Prudentópolis, 23 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.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CONNECTGOV LTDA EPP, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preço n° 392/2020,  a qual tem por 
objeto o “Registro de Preços para a aquisição de equipamentos 
de informática”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 153/2020 – 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 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 n° 
392/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preço n° 395/2020, a qual tem por objeto o “Registro de 
Preços para a aquisição de equipamentos de informática”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
153/2020 – 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, inclu-
sive pelas testemunhas, sob pena da aplicação das sanções esta-
belecidas 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 n° 
395/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 396/2020, a 
qual tem por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de 
equipamentos de informática”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 153/2020 – 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 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 n° 
396/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 398/2020,  a 
qual tem por objeto o “Registro de Preços para a aquisição de 

equipamentos de informática”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 153/2020 – 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 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 n° 
398/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa THIAGO BOICO ME, convocada a assi-
nar a Ata de Registro de Preço n° 403/2020,  a qual tem por objeto 
o “Registro de Preços para a aquisição de equipamentos de infor-
mática”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 153/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamen-
te 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 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 n° 
0403/2020, 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, 28 de dezembro de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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