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EXPEDIENTE DECRETOS
DECRETO Nº 282/2021

Designa membros para comporem o Conselho da Cidade de 
Prudentópolis, e dá outras providências.

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal e conforme o protocolado sob 
nº 2375/2021;

DECRETA

 Art. 1º. Ficam designados os membros a seguir nomina-
dos para comporem o Conselho da Cidade de Prudentópolis:

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº 688, de 19/08/2016.

Secretaria Municipal de Administração, 26 de março de 2021.

         Osnei Stadler                           Emerson Rech 
      Prefeito Municipal        Secretário Municipal de Administração

SEGMENTO ENTIDADE TITULAR SUPLENTE 

PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

Nathaly Tauany 
Filla 

Aline de Fátima 
Lapchensk 

PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

Nicole Cavali 
da Luz Mateus Matias 

PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

Alexandre 
Rafael 

Marcante 

Willian Marcelo 
Charnei 

PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

Luiz Felipe 
Daciuk Claudio Michalczuk 

PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL 

LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

Carlos Alberto 
Wolski Ambrósio Dovhi 

ÁREA 
EMPRESARIAL 

CRECI - 
CONSELHO 

REGIONAL DE 
CORRETORES 

DE IMÓVEIS DO 
PARANÁ  

Julio César 
Kotsko 

Julio César Gaspar 
de Campos 

ÁREA 
EMPRESARIAL 

ACIAP - 
ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E 
EMPRESARIAL 

DE 
PRUDENTÓPOLIS 

Jean Carlos 
Gerei 

Carolina Maria 
Gunha Rech 

ÁREA 
EMPRESARIAL 

COMPANHIA DE 
SANEAMENTO 

DO PARANÁ 

Everton 
Roberto Komar Yuri Devolatka 

MOVIMENTOS 
SOCIAIS E 

POPULARES 

ASSOCIAÇÃO 
PROTETORA 
DOS ANIMAIS 

SÃO FRANCISCO 
DE ASSIS - 

APASFA 

Patrícia 
Fernanda 

Roiek 
Edilaine Staziacki 

ENTIDADES DA 
ÁREA 

PROFISSIONAL, 
ACADÊMICA E DE 

PESQUISA 

CONSELHO 
REGIONAL DE 

ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DO 
PARANÁ - CREA 

Diego 
Szydlovski Joelmir Kloster 

ENTIDADES DA 
ÁREA 

PROFISSIONAL, 
ACADÊMICA E DE 

PESQUISA 

CONSELHO DE 
ARQUITETURA E 

URBANISMO - 
CAU/PR 

Luiz Eduardo 
Bini Gomes da 

Silva 
Thiago Novossade 

 
ENTIDADES DA 

ÁREA 
PROFISSIONAL, 

ACADÊMICA E DE 
PESQUISA 

ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO 
BRASIL - SEÇÃO 

DO PARANÁ - 
SUBSEÇÃO DE 

PRUDENTÓPOLIS 
- PR 

Luís Carlos 
Antonio Alysson Wolski 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 03/2021
PROTOCOLO 95/2021 - PROTOCOLO 2309/2021

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021, pelo Decreto 
nº 248/2021 de 12 de março de 2021, CONVOCA, os candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 05/04/2021, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - 
Pr, para apresentar a documentação para contratação, devendo 
apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos 
documentos necessários.

CARGO: Técnico em Enfermagem
Classificação INSCR NOME DO 

CANDIDATO
3º 2021022263984 Caroline Freitas 
4º 2021022464282 Marcia Charney 

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
001/2021.

Prudentópolis, 26 de março de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2020 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 06/2021
PROTOCOLO 2333/2021

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2020, pelo Decreto 
nº 116/2020 de 03 de março de 2020, CONVOCA, o candidato 
abaixo relacionado, aprovado no referido PSS, para comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
publicação deste ato, até 05/04/2021, a partir das 08:30 horas, 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis - Pr, para 
apresentar a documentação para contratação, devendo apresen-
tar-se no inicio do prazo para tomar conhecimento dos documen-
tos necessários.

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais Feminino
Classificação INSCR NOME DO

 CANDIDATO 
28º 2020021855573 MARILÉIA BRAZ 

DA SILVA

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
001/2021.

Prudentópolis, 26 de março de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA ME, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 130/2021 para 
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, 
materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das 
secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 
(cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada para 
que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços de-
vidamente assi-nada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, 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° 
130/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Extrato de Dispensa de Licitação nº 019/2021

Motivação: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93
Objeto: Aquisição emergêncial  de EPIs, destinados aos profis-
sionais de saúde.
Contrato nº:054/2021
Contratada: Adriano Cesar Mayer & Cia Ltda.
Valor: R$ 20.070,00(vinte mil e setenta reais).
Data: 25 de março de 2021.
Vigência: 90 (Noventa) dias
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscais: Karin Mariane Zittel e  Cleuzi Ferreira Nunes.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 106/2021 

Pregão Eletrônico 007/2021 

Objeto Registro de Preços para aquisição de material odontológico. 

Contratada DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 

Valor 
R$ 2.086,37 (Dois Mil e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Sete 

Centavos). 

Fiscal 
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor 

Aleksander Pedrinho Denczuk. 

Gestor A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário de Saúde. 

Data Prudentópolis, 05 de março de 2021. 

Prazo de Vigência 
A vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da sua assinatura. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e seis  do mês de março 
do ano de dois mil e vinte e um, na plataforma comprasgoverna-
mentais.gov.br, abriu-se a sessão pública para recebimento e aná-
lise das propostas de preços apresentados em razão do certame 
licita-tório na modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2021, tendo 
por objeto registro de preços para aquisição de prótese ocular e 
lente escleral (conjunto de atendimentos que inclui medidas mol-
de, confecção e posterior adaptação das mesmas ao paciente. 
Em que pese ter sido dado ampla divulgação ao certame, nenhu-
ma empresa demonstrou interesse na participação, pelo que, de-
clara-se o presente DESERTO.

Marcia Cordiaki
Pregoeira.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços de obras e engenharia, em regime de empreita-
da por preço global, regime de execução imediata, in-cluindo o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, consis-
tente na Execu-ção de Serviços de Pavimentação Asfáltica em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), na Rua João 
Szatkowski Sobrinho, entre a Rua Cândido de Abreu e Rua Nossa 
Senhora das Graças, no Município de Prudentópolis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.170.947, 65 (Um milhão, cen-
to e setenta mil, nove-centos e quarenta e sete reais e sessenta 
e cinco centavos).
DATA DA SESSÃO: 29 de abril de 2021, às 08:30hrs, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e também junto ao Depto de Lici-
tações da Prefeitura Munici-pal 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
Membro da CPL

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa CCK COMERCIAL LTDA EPP, convo-
cada a assinar a Ata de Re-gistro de Preços nº 131/2021 para o 
“Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, 
materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das 
secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 
(cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada para 
que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços de-
vidamente assi-nada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, 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° 
131/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PE-
REIRA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
132/2021 para o “Registro de Preços para aqui-sição de materiais 
de construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender a 
de-manda das secretarias municipais”, referente ao Processo Li-
citatório na modalidade Pre-gão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no 
prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será no-
tificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de 
Preços 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 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° 
132/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços nº 133/2021 para o “Registro de Preços para 
aquisição de materiais de construção, materiais elétricos e fer-
ramentas, para atender a demanda das secretarias municipais”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorri-do o 
prazo a empresa será notificada para que imediatamente encami-
nhe a Ata de Regis-tro de Preços devidamente assinada, inclusive 
pelas testemunhas, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas 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° 
133/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa EZ TECHS IMPORTADORA, EXPOR-
TADORA E REPRESENTA-ÇÕES EIRELI EPP, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 134/2021 para o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais 
elétricos e fer-ramentas, para atender a demanda das secretarias 
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, 
transcorrido o prazo a empresa será notificada para que imedia-
tamente encaminhe a Ata de Registro de Preços devidamente 
assinada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da aplicação 
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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° 
134/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

7º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 169/2016
Partes: Município de Prudentópolis e G. E. Socolovski Eireli
Pregão Presencial nº 085/2016 e Protocolo nº 2091/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitati-
va do contrato acima men-cionado, relativo ao único item, com 
fundamento no artigo 57, §4º da Lei nº 8.666/93, visto a excep-
cionalidade, essencialidade, habitualidade e demais justificativas 
apresentadas no Protocolo nº 2091/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
Em decorrência do disposto na cláusula acima, prorroga-se a vi-
gência até 28 de maio de 2021.
Parágrafo Único: Caso haja adjudicação de licitação com o mes-
mo objeto, o contrato nº 169/2016 será rescindido automatica-
mente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
A alteração ora firmada resultará em acréscimo no valor total de 
R$ 54.784,70 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e quatro 
reais e setenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no ins-trumento contratual, não alteradas pelo pre-
sente termo.
Prudentópolis, 26 de março de 2021.

3º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 271/2018
Partes: Município de Prudentópolis e Associação de São Ba-
sílio Magno
Dispensa 025/2018 e Protocolo nº 1798/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
Prorroga-se o prazo de vigência até 16 de abril de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência da prorrogação ao prazo de vigência, fica acres-
cido ao contrato o valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e 
oitocentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 24 de março de 2021.

1º Termo de Apostilamento para inclusão de dotação orça-
mentária nas Atas de Re-gistro de Preço 

Pregão Eletrônico nº 058/2020. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficam acrescidas as dotações orçamentárias abaixo:
06.001.22.661.2120.2042.33.90.30.00.00 – fonte 000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 25 de março de 2021.

2º Termo de Apostilamento para inclusão de dotação 
orçamentária nas Atas de Registro de Preço n° 218/2020 e 

223/2020 
Pregão Eletrônico nº 058/2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficam acrescidas as dotações orçamentárias abaixo:
06.001.22.661.2120.2042.33.90.30.00.00 – fonte 000
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 25 de março de 2021

2º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços sob 
nº 179/2020 

Partes: Município de Prudentópolis e L. E. Comercial de Ali-
mentos Eireli 
Pregão Eletrônico nº 015/2020.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Fica alterada a marca do item nº 88, passando a seguinte reda-
ção:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 26 de março de 2021.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GGV COMERCIAL EIRELI, convocada a 
assinar a Ata de Regis-tro de Preços nº 136/2021 para o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de construção, materiais 
elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias 
municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, 
transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada para que imedia-
tamente encaminhe a Ata de Registro de Preços devidamente 
assi-nada, 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-

Lote Item Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 

Lote 

001 

88 Sal Marinho, 1KG  SAL MARINHO, 1kg, integral, moído, 

iodado. Sem passar por refinamento, obtido de forma natural 

pela evaporação da água, mantendo os traços minerais 

existentes no mar e preservando seus minerais (sódio, 

magnésio, cálcio, potássio, ferro, zinco, iodo e flúor) naturais. 

Iodado em cumprimento a exigência do Ministério da Saúde, 

tornando-o fonte desse micronutriente. Validade mínima 06 

meses a contar da data de entrega. 

Zaeli 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 129/2021 

Pregão Eletrônico 020/2021 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, 

materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das 

secretarias municipais. 

Contratada ADRIANO CESAR MEYER & CIA LTDA 

Valor 
R$ 14.607,86 (Quatorze Mil, Seiscentos e Sete Reais e 

Oitenta e Seis Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor Guilherme 

Cappelari, e o fiscal substituto o Sr. Mateus Matias. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário da Pasta 

Solicitante, o Sr. Alex Fabiano Garcia. 
Data Prudentópolis, 25 de março de 2021. 

Prazo de Vigência 
O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses, 

contados do momento da entrega. 
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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° 
136/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GIGA ATACADO EIRELI ME, convoca-
da a assinar a Ata de Re-gistro de Preços nº 137/2021 para o 
“Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, 
materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das 
secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 05 
(cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada para 
que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços de-
vidamente assi-nada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, 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° 
137/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa INTERBRINQ COMERCIAL EIRELI, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 138/2021 
para o “Registro de Preços para aquisição de materiais de cons-
trução, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda 
das secretarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 
05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assi-nada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, 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° 
138/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 139/2021 
para o “Registro de Preços para aquisição de mate-riais de cons-
trução, materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda 
das secre-tarias municipais”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021 – SRP, no prazo de 
05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-cada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assi-nada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, 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° 
139/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa J. J. VITALLI EPP, convocada a assi-
nar a Ata de Registro de Preços nº 140/2021 para o “Registro de 
Preços para aquisição de materiais de constru-ção, materiais elé-
tricos e ferramentas, para atender a demanda das secretarias mu-
nici-pais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 020/2021 – 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 assinada, 
inclusive pelas testemunhas, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referi-da 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.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 153/2021 

Pregão Eletrônico 020/2021 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, 

materiais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das 

secretarias municipais. 

Contratada TGA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 

Valor 
R$ 114.081,15 (Cento e Quatorze Mil e Oitenta e Um Reais e 

Quinze Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor Guilherme 

Cappelari, e o fiscal substituto o Sr. Mateus Matias. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário da Pasta 

Solicitante, o Sr. Alex Fabiano Garcia. 
Data Prudentópolis, 25 de março de 2021. 

Prazo de Vigência 
O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses, 

contados do momento da entrega. 
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 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n° 
140/2021, cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em aces-sar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 25 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato no 007/2020
PROCESSO DE DISPENSA LICITATÓRIA nº 010/2020

Contratante: Câmara Municipal de Prudentópolis
Contratada: JDS Distribuidora de Gás e água Mineral LTDA, 
CNPJ nº 07.969.027/0001-36.
Data: vigência a partir 15/03/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR
Fica reajustado o valor das recargas de gás liquefeito de petróleo 
- GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindros do tipo P-13, 
em R$ 78,70 (setenta e oito reais e setenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

CÂMARA MUNICIPAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
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