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LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ADRIANO CESAR MEYER & CIA LTDA,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 063/2021
para a presente licitação tem por objeto o “Registro de Preços
para aquisição de Pregos 25x72”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2021, 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 Preçoso 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
063/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP convocada a assinar a Ata de
Registro de Preço n° 064/2021, tendo como objeto o “Registro
de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para
manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço devidamente assinada,
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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
064/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 065/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – SRP, no prazo
de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço
devidamente assinada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da

3

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
065/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço
n° 066/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a
aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a
Ata de Registro de Preço devidamente assinada, 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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
066/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS
E CIRÚRGICOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preço n° 067/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços
para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e
garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a
Ata de Registro de Preço devidamente assinada, 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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
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067/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI
EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 068/2021,
tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento
das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – SRP, no
prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de
Preço devidamente assinada, 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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
068/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preço n° 069/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços
para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e
garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a
Ata de Registro de Preço devidamente assinada, 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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
069/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DAAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, convocada a assinar a Ata
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de Registro de Preço n° 070/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço devidamente assinada,
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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
070/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DANIELE DAGIOS EPP, convocada a
assinar a Ata de Registro de Preço n° 071/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico
– hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades
e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que
imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço devidamente assinada, 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 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 Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
071/2021, cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela
divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
1º Termo de Apostilamento para alteração de fiscal no
contrato 019/2021
Partes: Município de Prudentópolis e Alpha6 Veículos Especiais Ltda
Pregão Eletrônico nº 002/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Em subsitituição ao fisca Valdemir Ferreira Menon Dora, fica designado Carlos Alberto Mielnik.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 10 de fevereiro de 2021.
1º Termo de Apostilamento para alteração de fiscal no
contrato 341/2020
Partes: Município de Prudentópolis e Vetor Automóveis Ltda

QUARTA - FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021 - EDIÇÃO 2021

conforme
Pregão Eletrônico nº 144/2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
Em subsitituição ao fiscal Valdemir Ferreira Menon Dora, fica designado Carlos Alberto Mielnik lotado na Secretaria Municipal de
Saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 10 de fevereiro de 2021.
TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DE ITEM DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 341/2020
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 Prefeito Municipal Sr. Osnei Stadler, RG nº 5.578.561-9/PR e inscrito no CPF sob
nº 678.754.409-04, residente e domiciliado na Rua Capitão Francisco Durski Silva, n°1049, centro, nesta cidade, resolve CANCELAR o ITEM 34 da ARP nº 341/2020 celebrada com T A – INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA ME,
CNPJ n° 35.927.779/0001-70, localizada na Avenida Industrial, nº
469, Bairro Zona 07, Cianorte – PR, CEP: 87.208-060, fone: (43)
3344-4119, e-mail: fausto@avantelicitacoes.com.br, representada
pela Sra. Thais Laylon Nascimento, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.653.013-7 e inscrita no CPF nº 058.636.349-10,
pelos motivos expostos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP nº 341/2020 em 10 de novembro de
2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 124/2020 tendo por
objeto o Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) destinados aos servidores municipais.
Ocorre que o no momento do certame foi cotado o valor de
R$12,40 para a unidade e não para o pacote com 10 unidades,
sendo assim a empresa se vê impossibilitada de fornecer o produto por este valor. Desta forma se dá por cancelado o item 34 da
ARP 341/2020 (Protocolo 8084/2020).
Assim sendo, conforme está previsto na Cláusula Décima, §2º II, da ARP, opera-se a partir desta data o cancelamento do item
109 da Ata de Registro de Preço nº 341/2020 formalizada com a
empresa T A – INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA ME.
Parágrafo Único: As partes dão por cancelada o item 34 da ARP
nº 341/2020, não subsistindo nenhuma pendência financeira e/ou
quaisquer obrigações entre a partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
O cancelamento está fundamentado no disposto no artigo 79, II
da Lei nº 8.666/93.
Prudentópolis, 10 de fevereiro de 2021.
3º Termo de Apostilamento ao Contrato sob nº 283/2018
Partes: Município de Prudentópolis e Antonio Marcos Moreira
de Souza.
Concorrência Pública n° 004/2018
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VEÍCULO
O veículo que será utilizado na execução dos serviços, passa a
ser:
Veículo 01: VEICULO: VW VIRTUS MF – BRANCO CRISTAL – ANO/MODELO: 2021 – CHASSI = C. PATIO: 9BWDL5BZ7MP044940 – F06.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 17 de fevereiro de 2021
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