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EXPEDIENTE

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa OLITHIER COMÉRCIO DE MERCADO-
RIAS E MATERIAIS ME, convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preço n° 030/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços 
para a aquisição de Materiais Permanentes e Materiais de Con-
sumo”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 159/2020 – 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 assinads, 
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 Preço 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° 
030/2021, 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, 14 de fevereiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 031/2021, ten-
do como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de Mate-
riais Permanentes e Materiais de Consumo”, referente ao Proces-
so Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 159/2020 – 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 assinads, 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 Preço 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° 
031/2021, 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, 14 de fevereiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de dispenser de ál-
cool em gel em formato de totem e EPIs para diversas secretarias.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 72.562,20 (Setenta e dois mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos).
DATA DA SESSÃO: 02 de fevereiro de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-

LICITAÇÕES
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topolis.pr.gov.br e na plata-forma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licita-ções da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Bar-
bosa, nº 801, Cen-tro, 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

1º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 045/2020
Partes: Município de Prudentópolis e Original Construtora e 
Empreendimentos Ltda
Tomada de Preço nº 004/2019
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Prazo de Execução
Prorroga-se o prazo de execução até 31 de março de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Prazo de Vigência
Prorroga-se o prazo de vigência até 31 de março de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 23 de dezembro de 2020.

1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração sob nº 
004/2019

Partes: Município de Prudentópolis e Organização da Socie-
dade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Prudentópolis
Inexigibilidade nº 089/2019
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência 
do Termo de Colaboração nº 004/2019, nos termos da Cláusula 
Décima Primeira.

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração nº 004/2019 
até 23 de dezembro de 2021.
Parágrafo Único: O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu 
termo final, bem como o cronograma de desembolso, conforme 
aprovação prévia da autoridade competente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO 
DE RECURSOS
Para o período da prorrogação, o valor da parceria será de R$ 
370.840,32, o qual será transferido, em repasses mensais de R$ 
30.903,36 (trinta mil novecentos e três reais e trinta e seis centa-
vos).
Parágrafo Único: As despesas correrão à conta da dotação: 05.00
3.12.367.2080.2032.33.50.43.00.00 Fonte: 102
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
termo de colaboração original.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
Seja dada publicidade nos termos do artigo 38 da Lei nº 
13.019/2014.
Por estarem as partes justas e acordadas, firmam este termo em 
2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) tes-
temunhas
Prudentópolis, 23 de dezembro de 2020.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa AC – MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 033/2020, para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para a aquisição de fórmulas de nutrição, que serão destinadas ao 
atendimento da população atendida pelo Setor de Nutrição deste 
Município”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 148/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, 
transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imedia-
tamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devida-
mente assinados, inclusive pelas testemunhas, 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, 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° 
033/2020, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 001/2021 

Pregão Eletrônico 157/2020 

Objeto 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

materiais de borracharia, para consertos de pneus realizados 

pela Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura. 

Contratada CCK COMERCIAL LTDA EPP 

Valor 
R$ 2.141,32 (Dois Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta 

e Dois Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo do Sr. 
Paulo Sergio Moreira de Souza. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de 

Transporte e Infraestrutura, Sr. Luiz Carlos de Almeida. 
Data Prudentópolis, 06 de janeiro de 2021. 

Prazo de Vigência 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (meses) meses, 
a contar da assinatura da presente Ata de RP. 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 005/2021 

Pregão Eletrônico 140/2020 

Objeto 
Registro de preços para aquisição de tintas  acrílicas viárias  

a base de solvente  e solvente diluente. 

Contratada FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 

Valor R$ 21.250,00 (Vinte e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da ata ficará a cargo do servidor Sr. Juarez 
José Luz. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de 

Planejamento e Obras, Sr. Humberto José Sanches. 
Data Prudentópolis, 07 de janeiro 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. 026/2021 

Pregão Eletrônico 159/2020 

Objeto 
Registro de Preços para a aquisição de Materiais 

Permanentes e Materiais de Consumo. 

Contratada AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA ME 

Valor 
R$ 23.945,00 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Quarenta e 

Cinco Reais) 

Fiscal 

A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores: 

Secretaria municipal de Indústria, Comércio e 

Desenvolvimento Econômico: Rafael Bobato, Secretaria 

Municipal de Educação: Leilane Borges, Secretaria Municipal 

de Saúde: Camila Szymanski Tluski Siqueira, Secretaria 

Municipal de Assistência Social: Tatiane Schirlo Sybrux. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta 

solicitante. 

Data Prudentópolis, 14 de janeiro de 2021. 

Prazo de Vigência 
A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data da sua assinatura. 
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cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 15 de janeiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ALIMED COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preço n° 034/2020, para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de Preços para a aquisição de fórmulas de nutrição, que 
serão destinadas ao atendimento da população atendida pelo Se-
tor de Nutrição deste Município”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 148/2020 – 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° 
034/2020, 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, 15 de janeiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MN NUTRIÇÃO LTDA ME, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preço n° 035/2020, para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para a aquisi-
ção de fórmulas de nutrição, que serão destinadas ao atendimen-
to da população atendida pelo Setor de Nutrição deste Município”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 148/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o 
prazo a empresa será notificada para que imediatamente encami-
nhe 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° 
035/2020, 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, 15 de janeiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa POLLO HOSPITALAR LTDA EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 036/2020, para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para a aquisição de fórmulas de nutrição, que serão destinadas ao 
atendimento da população atendida pelo Setor de Nutrição deste 
Município”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 148/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, 
transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imedia-
tamente encaminhe a Ata de Registro de Preço/Contrato devida-
mente assinados, inclusive pelas testemunhas, 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, 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° 
036/2020, 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, 15 de janeiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GENTIL BORSA - ME, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 032/2021 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de refeições prontas tipo “marmitex””, referente ao Processo Lici-
tatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 167/2021, 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 
032/2021, 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, 15 de janeiro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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