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EXPEDIENTE LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa C. H. ENGENHARIA CIVIL LTDA 
EPP, convocada a APRESEN-TAR GARANTIA no valor de R$ 
43.646,95 (Quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais 
e noventa e cinco centavos), conforme Cláusula 26º – Item 26.12 
do Edital, as-sim como assinar o Contrato nº 069/2021, inclusi-
ve pelas testemunhas, tendo como objeto a “contratação de em-
presa especializada em serviços de engenharia para construção 
da Unidade de Saúde da Vila das Flores, situada na Rua Doutor 
Geraldo de Ribeiro Carvalho esquina com a Rua Prefeito Altivino 
Barreto Alves, s/n, Bairro Vila das Flores, cidade de Prudentópo-
lis PR, conforme especificações contidas nesta peça processual, 
Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Projeto e Cronogra-
ma Físico-Financeiro e em consonância com o Termo de Adesão 
nº 765/2019 (Programa de Qualificação da Atenção Primária em 
Saúde)”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Toma-
da de Preços nº 001/2021, no prazo de até 05 (cinco) dias, a 
contar do recebimento desta convocação, transcorrido o prazo a 
empresa será notificada da aplicação das sanções estabelecidas 
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A garantia poderá ser encaminhada através de correio 
eletrônico, licitapru-de@prudentopolis.pr.gov.br.

Prudentópolis – PR, 12 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo aéreo não tripulado 
(VANT) Drone, com duas ba-terias extras novos e 06 (seis) câme-
ras novas tipo “armadilha fotográfica”.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 24.553,51 (Vinte e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos).
DATA DA SESSÃO: 28 de abril de 2021 às 08:30hrs, junto a pla-
taforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, 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

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS 
EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço 
nº 172/2021 para o “Registro de Preços para aquisi-ção de kits 
natalidade, destinados as gestantes carentes atendidas na Se-
cretaria Munici-pal de Assistência Social”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrô-nico nº 030/2021 – 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 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.
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 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n° 
172/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa H. A. ERBE & CIA LTDA, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preço nº 173/2021 para o “Registro 
de Preços para aquisição de kits natalidade, des-tinados as ges-
tantes carentes atendidas na Secretaria Municipal de Assistência 
Social”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 030/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imedia-tamen-
te encaminhe a Ata de Registro de Preços devidamente assinada, 
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° 
173/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa HERNANDES & CIA LTDA, convocada 
a assinar a Ata de Regis-tro de Preço nº 174/2021 para o “Registro 
de Preços para aquisição de kits natalidade, destinados as ges-
tantes carentes atendidas na Secretaria Municipal de Assistência 
Soci-al”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 030/2021 – 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 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° 
174/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MULTICENTER & DIGICOLOR ATACA-
DO LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
175/2021 para o “Registro de Preços para aquisição de kits nata-
lidade, destinados as gestantes carentes atendidas na Secretaria 
Municipal de Assistência Social”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2021 – 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 assinada, 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° 
175/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa REAL RC INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
176/2021 para o “Registro de Preços para aquisição de kits nata-
lidade, destinados as gestantes carentes atendidas na Secretaria 
Municipal de Assistência Social”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2021 – 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° 
176/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVA-
DOS DE PETRÓLEO LTDA, convocada a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços nº 177/2021 para a presente licitação, que tem por 
objeto o “Registro de Preços para aquisição de óleo combustível 
diesel S 10 com instalação, junto à Secretaria Municipal de Trans-
portes e Infraestrutura, de 02 tanques de abastecimento, com ca-
pacidade mínima de 15 (quinze) mil litros cada e suas respectivas 
bombas e 01 tanque com capacidade mínima de 05 (cinco) mil 
litros, com bomba de abastecimento, em regime de comodato”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
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 nº 022/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 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 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 n° 
177/2021, 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, 13 de abril de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de ex-
pediente.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.518.214,83 (Um milhão e qui-
nhentos e dezoito mil e duzentos e quatorze reais e oitenta e três 
centavos).
DATA DA SESSÃO: 30 de abril de 2021 às 08:30hrs, junto a pla-
taforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, 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.

Andriele Sydoski
Pregoeira

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 04/2021

Protocolo 2671/2021

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2019, pelo Decreto 
nº 292/2019 de 13 de maio de 2019, 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 19/04/2021, 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: Professor (a)
Classificação INSCR NOME DO 

CANDIDATO
124 201 Tania Mara Ulren 
125 243 Rosenilda 

Proskoryniak Pool 
126 76 Rosemere Apª 

Lima França 
Volanin 

127 54 Mario Pauluk 
128 200 Ediane Fatima da 

Cruz de Souza 
129 124 Andre Schparyk 
130 197 Adriane Makohin 

Kuasoski 
131 117 Patricia Aparecida 

P. Bodnar 
132 235 Marilia Fernandes 

Zarpelon 
133 32 Alexandra Pontes 

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
001/2019.

Prudentópolis, 13 de abril de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO

EXTRATO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES
PARTES: Município de Prudentópolis e Supermercado Saviski.
OBJETO: Cooperação para abertura de via pública na área de 
2.932,42 m², doada pelos proprietários, conforme escritura públi-
ca.
DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publi-
cação deste extrato, podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 150/2021 

Pregão Eletrônico 020/2020 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de materiais de 

construção, materiais elétricos e ferramentas, para atender 

a demanda das secretarias municipais. 

Contratada SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI 

Valor 
R$ 8.949,30 (Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Nove 

Reais e Trinta Centavos) 

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

Guilherme Cappellari, 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 de vigência da presente Ata será de 12 (doze) 
meses, a partir da data se sua assinatura. 

 

EM BRANCO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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