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LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n°
185/2021 para o ‘Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico nº 026/2021 – 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 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°
185/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ECG COMÉRCIO E ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preço n° 186/2021 para o ‘Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e
demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
026/2021 – 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 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°
186/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa EDINEIA DA SILVA EDUARDO – BANCA DO CARTUCHO EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preço n° 187/2021 para o ‘Registro de Preços para
aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021 – SRP,
no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será
notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro
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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 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°
187/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa FORM WOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 188/2021 para o ‘Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos
destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021 – 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 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°
188/2021, 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, 16 de abril de 2021.
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° 189/2021 para
o ‘Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”,
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
nº 026/2021 – 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 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°
189/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO
DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, convocada a assinar a
Ata de Registro de Preço n° 190/2021 para o ‘Registro de Preços
para aquisição de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021 – 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 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°
190/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa IRMÃOS BARRADAS COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preço n° 191/2021 para o ‘Registro de Preços para aquisição
de suprimentos de informática e demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2021 – 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 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°
191/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MALKUT & BOHN LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 192/2021 para o ‘Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e
demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
026/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a
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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 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°
192/2021, 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, 16 de abril de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

179/2021

Pregão Eletrônico

043/2020

Objeto
Contratada
Valor
Fiscal
Gestor
Data
Prazo de Vigência

Osnei Stadler
Prefeito

Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto.
MARIUCCI PRÉ-MOLDADOS LTDA
R$ 143.615,00 (Cento e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e
Quinze Reais)
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr.
Wilson Pereira.
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do
Secretário da Pasta Solicitante.
Prudentópolis, 15 de abril de 2021.
O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
(doze) meses a contar de sua assinatura.

_______________________________________________________________
_________
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.

180/2021

Pregão Eletrônico

043/2020

Objeto
Contratada

Valor
Fiscal
Gestor
Data
Prazo de Vigência

Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto.
CONCREALFA

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO Nº 1817/2021
OBJETO: Termo de Colaboração entre o Município de Prudentópolis e a Associação e Comunidade do Tratamento do Alcoolismo
e Dependentes Químicos - ACTA, visando promover o acolhimento, a recuperação e reinserção social do dependente químico.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31 caput da Lei nº 13.019/14
e artigo 23, I do Decreto Municipal nº 629/2017.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$ 102.060,00 (cento e dois mil e sessenta reais).
RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Verifica-se a exequibilidade da
inexigibilidade do chamamento, com base jurídica supracitada,
haja vista tratar-se de organização única no Município para alcançar os objetivos aos quais se propõe, gerando assim, inviabilidade
de competição. Ainda, a instituição dará continuidade às atividades e ações que promovam o autoconhecimento dos acolhidos,
bem como a autorreflexão, permitindo o resgate de valores pessoais e a responsabilidade por seus comportamentos, atitudes,
ações e processo de recuperação.
Prudentópolis, 19 de abril de 2021.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.
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INDÚSTRIA

DE

ARTEFATOS

DE

CONCRETO EIRELI
R$ 441.847,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil,
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais)
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr.
Wilson Pereira.
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do
Secretário da Pasta Solicitante.
Prudentópolis, 15 de abril de 2021.
O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
(doze) meses a contar de sua assinatura.

EM BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL
Extrato de resultado e adjudicação– Dispensa nº 015/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de 03 (três) impressoras multifuncionais para utilização
na Câmara Municipal de Prudentópolis.
Fornecedor: GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA, CNPJ 85.467.264/0001-02
Valor: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).
Data: 19/04/2021
Extrato de contrato – Dispensa de licitação no 015/2021
Contrato no 015/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Contratado: GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA, CNPJ 85.467.264/0001-02, com
sede na Rua Brasil, Nº 262, Bairro Oficinas, na cidade de Ponta
Grossa - PR,
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de 03 (três) impressoras multifuncionais para utilização
na Câmara Municipal de Prudentópolis.
Valor: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).
Data de Assinatura: 19/04/2021
Vigência: 12 (doze) meses

O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

