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EXPEDIENTE
LEIS

LEI Nº 2.483/2021

“Denomina de Condomínio Residencial Alberto Roth o Condomínio 
do Idoso localizado no Bairro Pousinhos, nesta cidade”

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado Do Paraná, por 
seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu Prefeito Muni-
cipal sanciono a seguinte: 

LEI

Art 1º. Fica denominado de “Condomínio Residencial Alberto 
Roth” o Condomínio do Idoso localizado no Bairro Pousinhos, nes-
ta cidade.

Art 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 17 de novembro de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

 
INICIATIVA: PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 032/2021 

LEI Nº 2.484/2021

SÚMULA: “Denomina de Rua Professora Ladomira Uhryn Boiko, 
via pública em fase de implantação, localizada no quadro de vias 

públicas do Loteamento Boiko, nesta cidade, e dá outras providên-
cias”.

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado Do Paraná, por 
seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu Prefeito Mu-
nicipal sanciono a seguinte: 

LEI

Art. 1º. Fica denominada de “RUA PROFESSORA LADOMIRA 
URHYN BOIKO”, via pública inserida no quadro urbano do Lote-
amento Boiko, conforme mapa indicativo anexo, a qual ainda não 
possui identificação.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 17 de novembro de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

            
INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI Nº 021/2021 

DECRETOS
DECRETO Nº 729/2021

“Concede Férias aos servidores que menciona”.

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 inciso IX da 
Lei Orgânica Municipal;
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DECRETA

Art. 1º. Ficam concedidas férias aos servidores abaixo relaciona-
dos:

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 17 de novembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 730/2021
     

“Concede repouso remunerado a servidora que menciona, e dá 
outras providências”.

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55 inciso IX da 
Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Municipal nº 
1.975/2012, com fulcro no artigo 89 § 6;

DECRETA

Art. 1º. Fica concedido repouso remunerado a servidora a seguir 
nominada, nos termos a seguir descritos:

Art. 2º.    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 19 de novembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 732/2021

“Concede ampliação de jornada suplementar de trabalho aos pro-
fessores que menciona, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal, conforme os artigos 38 e 72, §1º da Lei Munici-
pal nº 1.920/2011, alterada pela Lei Municipal nº 2.193/2015 e tendo 
em vista o protocolado sob nº 9385/2021;

DECRETA

Art. 1º.  Fica concedida ampliação da jornada suplementar de tra-
balho aos professores abaixo relacionados, conforme especifica, 
com proventos proporcionais e justificativa, conforme segue:

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Secretaria Municipal de Administração,19 de novembro de 2021. 

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 733/2021

“Revoga a ampliação de jornada suplementar de trabalho concedi-
da a professora que menciona, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal, conforme os artigos 38 e 72, §1º da Lei Munici-
pal nº 1.920/2011, alterada pela Lei Municipal nº 2.193/2015 e tendo 
em vista o protocolado sob nº 9341/2021;

DECRETA

Art. 1º.  Fica revogada a concessão de ampliação da jornada 
suplementar de trabalho, da professora abaixo relacionada:

Servidor Cargo Lotação Período de Gozo Período 
Aquisitivo 

Adilson Pchek Agente Operacional 
Masc. 

Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

03/01/2022 a 01/02/2022 2020/2021 

Alisson Pechefist Agente 
Administrativo 

Secretaria de Educação 16/11/2021 a 30/11/2021 
(15 dias finais) 

2020/2021 

Ana Paula Dzioba Agente de Combate 
a Endemias 

Secretaria de Saúde 03/01/2022 a 01/02/2022 2020/2021 

Ana Paula Strujak Enfermeira Secretaria de Saúde 06/12/2021 a 04/01/2022  
(Alteradas a pedido da 
funcionária/Secretário) 

2020/2021 

Carolina Woichik 
Fenker 

Nutricionista Secretaria de Educação 16/11/2021 a 30/11/2021 
(15 dias finais) 

2020/2021 

Cesar Henrique 
Novosad 

Motorista Secretaria de Saúde 17/01/2022 a 31/01/2022 
(15 dias iniciais) 

2019/2020 

Cristiano Cristo Técnico Agrícola Secretaria de Agricultura 17/12/2021 a 15/01/2022 2020/2021 
Edson Klaczek Agente Comunitário 

de Saúde 
Secretaria de Saúde 16/11/2021 a 15/12/2021 2020/2021 

Eliceia Lenartovicz Agente de 
Segurança Mun. 

Depto de Segurança Pública  30/11/2021 a 29/12/2021 2019/2020 

Gilmar Lucaski Motorista Secretaria de Saúde 17/01/2022 a 15/02/2022 2020/2021 
José Luiz Bini Mecânico I Secretaria de Transportes e 

Infraestrutura 
16/11/2021 a 30/11/2021 
(15 dias finais) 

2016/2017 

José Luiz Bini Mecânico I Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

01/12/2021 a 15/12/2021 
(15 dias iniciais) 

2017/2018 

Lucio Mauro 
Kapuscinski 

Agente Operacional 
Masc. 

Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

17/01/2022 a 15/02/2022 2020/2021 

Maria Alice Gomes  Assistente Social Secretaria de Assistência 
Social 

09/12/2021 a 23/12/2021 
(15 dias iniciais) 
(Alteradas a pedido da 
funcionária/Secretária) 

2020/2021 

Maria Alice Gomes  Assistente Social Secretaria de Assistência 
Social 

24/01/2022 a 07/02/2022 
(15 dias finais)  
(Alteradas a pedido da 
funcionária/Secretária) 

2020/2021 

Maria Ines 
Gonçalves 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Fem. 

Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

16/11/2021 a 15/12/2021 2020/2021 

Maria Odete 
Senakevicz 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Secretaria de Saúde 03/01/2022 a 01/02/2022 2020/2021 

Marina Batista 
Oliveira 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Fem. 

Secretaria de Saúde 08/12/2021 a 22/12/2021 
(15 dias iniciais) 

2020/2021 

Nelson Delenga Auxiliar de Serviços 
Gerais Masc. 

Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

03/01/2022 a 01/02/2022 2018/2019 

Rita de Cassia 
Turczinski 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Secretaria de Saúde 22/11/2021 a 21/12/2021 2020/2021 

Silvana Navroski Auxiliar de 
Enfermagem 

Secretaria de Saúde 16/11/2021 a 15/12/2021 2020/2021 

Simone 
Hatamanczuk 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Fem. CAPS 

Secretaria de Saúde 16/11/2021 a 29/11/2021 
(14 dias iniciais) 

2020/2021 

Sirlei Slociak Agente Operacional 
Fem. 

Secretaria de Transportes e 
Infraestrutura 

03/01/2022 a 01/02/2022  2019/2020 

Virginia Mirian B. 
de Mello Mehl 

Professora Secretaria de Educação 16/11/2021 a 30/11/2021 
(15 dias finais) 

2020/2021 

 

Servidor Cargo Período Observações 
Paula Janinha Cousseau 
Poczynek 

Agente 
Administrativo 

16/11/2021 a 15/12/2021 Fica concedido trinta dias de 
repouso remunerado 

conforme § 6º do Art. 89 da 
Lei Municipal nº 1.975/2012. 

 

Professor (a): Carga Horária 
Semanal- De/ Para 

Justificativa: A partir de: 

Eliane Pereira 
Gonçalves 

De 20 HRS, para 40 
HRS 

Substituição de 
professores afastados 
por licença médica 

18/11/2021 

 

Jaqueline Aparecida Dias 
Capellari 
 

A partir de 16/11/2021 
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Art. 3º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, 

Secretaria Municipal de Administração, 19 de novembro de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2021

OBJETO: Registro de Preços para recuperação de placas de sinali-
zação, compreendo a limpeza/raspagem, pintura quando necessá-
rio e colocação de adesivos.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 5.071,50 (Cinco mil, setenta e 
um reais e cinquenta centavos).
DATA DA SESSÃO: 02 de dezembro de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.gov.
br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Prefeitura 
Municipal 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 ho-
ras e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Vanessa Ap. Becher Sass
                                             Pregoeira  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021

OBJETO: Aquisição de licença de uso para sistema informatizado 
de protocolos digitais com ênfase em licenciamentos de obras e 
analise gráfica, pelo período de 12 (doze) meses, sem limites de 
usuários, contando com serviços de implantação, treinamento, ma-
nutenção, suporte, customização e infraestrutura de nuvem.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 80.820,06 (Oitenta mil, oitocen-
tos e vinte reais e seis centavos).
DATA DA SESSÃO: 02 de dezembro de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.gov.
br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Prefeitura 
Municipal 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 ho-
ras e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Vanessa Ap. Becher Sass
                                             Pregoeira  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cargas de gás li-
quefeito de petróleo (GLP) (gás de cozinha) com entrega, para boti-
jão tipo P13 Kg e 45 Kg, com eventual for-necimento de cascos em 
regime de comodato e água mineral em galão com 20 (vinte) litros, 
incluso o vasilhame.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 105.622,87 (Cento e cinco mil, 
seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA SESSÃO: 06 de dezembro de 2021 às 08:30hrs, junto a 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 19 de novembro de 2021. 

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 221/2021

     
“Concede Licença para Tratamento de Saúde a servidora que 

menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX da 
Lei Orgânica Municipal e conforme atestado médico apresentado 
e perícia realizada;

RESOLVE

Art. 1º.  Conceder licença para tratamento de saúde a servido-
ra Marizete Michalichen Maleski, ocupante do cargo provimento 
efetivo de Professora, de 08 de novembro  de 2021 a 22 de de-
zembro de 2021.

Art. 2º.  Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos retroativos ao dia de início da licença retro refe-
rida.

Secretaria Municipal de Administração, 18 de novembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 222/2021
  

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas atribui-
ções legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei Orgânica Mu-
nicipal e artigo 210 da Lei Municipal nº. 1.975, de 27/06/2012;

RESOLVE

Art. 1°.  Diante das informações inseridas no protocolo nº. 
8621/2021, instaurar Processo Administrativo Disciplinar, tendo no 
polo passivo o servidor J. T., brasileiro, servidor público municipal, 
ocupante do cargo efetivo de Agente de máquinas, residente neste 
Município.

Art. 2º.  Ficam designados como membros da Comissão Pro-
cessante, decorrente da instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar referido no artigo anterior, os servidores Maira Helena 
Falkoski, Keidi Laura Penteado e João Ediuvã Ignágio sob a presi-
dência do primeiro.
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plataforma: www.com-
prasgovernamentais.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 Prefeitura 
Municipal 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 ho-
ras e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Vanessa Ap. Becher Sass
                                           Pregoeira  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de placas em chapa 
de aço inox.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 17.861,20 (Dezessete mil, oito-
centos e sessenta e um reais e vinte centavos).
DATA DA SESSÃO: 16 de dezembro de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: 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 Prefeitura 
Municipal 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
                                             Pregoeira   

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 021/2021

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços 
de engenharia para executar reformas na Escola Municipal Benedi-
to José Pinto e na Escola Municipal do Campo de Jesuíno Marcon-
des, situadas no Município de Prudentópolis - PR, incluindo todos 
os materiais, equipamentos e mão de obra necessário.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 211.030,77 (Duzentos e onze mil, 
trinta reais e setenta sete centavos).
DATA: 08 de dezembro de 2021, às 08h30m, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Prudentópolis.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site www.
prudentopolis.pr.gov.br, e também junto ao Depto de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Bar-
bosa, 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

5º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços sob nº 177/2021 
firmado entre o Município de Prudentópolis e Small Distribui

dora de Derivados de Petróleo Ltda, referente ao Pregão Eletrô-
nico nº 022/2021.
Fica concedido reequilíbrio econômico-financeiro, conforme abaixo:

Por força do reequilíbrio fica acrescido ao valor contratual o mon-
tante de R$ 248.386,80 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e oitenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Prudentópolis, 17 de novembro de 2021.

Termo de Cancelamento Amigável de Item da Ata de Registro 
de Preço Nº 181/2021, Entre o Município de Prudentópolis, 
Estado do Paraná e a Empresa A. Carnevali – Eireli EPP. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP nº 181/2021 em 16 de abril de 2021, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 026/2021 tendo por objeto o 
Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática e 
demais itens eletrônicos destinados a diversas secretarias 

Ocorre que o fornecedor A. CARNEVALI – EIRELI EPP, ante a alta 
no valor do produto e a indisponibilidade no estoque do fabricante, 
impossibilitando a entrega, por este motivo pedem o cancelamento 
do item 082 da ARP (Protocolo 8682/2021).

Assim sendo, conforme está previsto na Cláusula Décima, §2º - II, 
da ARP, opera-se a partir desta data o cancelamento do item 82 da 
Ata de Registro de Preço nº 181/2021 formalizada com a empresa A. 
CARNEVALI – EIRELI EPP.

Parágrafo Único: As partes dão por cancelada o item 82 da ARP 
nº 181/2021 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, 17 de novembro de 2021.

Termo de Cancelamento Amigável de Item da Ata de Registro 
de Preço Nº 373/2021, entre o  Município de Prudentópolis, Es-
tado do Paraná e a Empresa Adriano Cesar Mayer & Cia Ltda, 

Conforme Pregão Eletrônico  020/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP nº 129/2021 em 25 de março de 2021, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 020/2021 tendo por objeto o Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de construção, mate-
riais elétricos e ferramentas, para atender a demanda das secreta-
rias municipais.

Ocorre que o objeto licitado, conforme descritivo não tem capacida

de de executar os serviços previstos necessários. Diante disso a 
pasta solicitante, informou que não será necessário a aquisição do 
referido objeto, sendo assim pedem o cancelamento do ÍTEM  373 
da ARP nº 129/2021 (Protocolo 7652/2021).

Assim sendo, conforme está previsto na Cláusula Décima, §2º – II, 
da ARP, opera-se a partir desta data o cancelamento do ÍTEM 373 
da ARP nº 129/2021 formalizada com a empresa Adriano Cesar 
Mayer & Cia Ltda, Parágrafo Único: As partes dão por cancelada os 
O ÍTEM: 58 da ARP nº 129/2021, não subsistindo nenhuma pendên-
cia 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, 11 de outubro de 2021.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa ANDRÉIA LORENZI ME, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preço nº 558/2021, tendo como objeto o “Re-
gistro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos 
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médicos, a fim de melhorar a estruturação dos serviços de saúde do 
Município”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 142/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, trans-
corrido o prazo a empresa será notificada para que imediatamen-
te 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 nº 558/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
560/2021, tendo como objeto o “Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de equipamentos médicos, a fim de melhorar 
a estruturação dos serviços de saúde do Município”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 
– SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa 
será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Regis-
tro de Preço devidamente assinada, inclusive pelas testemunhas, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da refe-
rida 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 nº 560/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa EFICAZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preço nº 560/2021, tendo como objeto o “Registro de preço 
para futura e eventual aquisição de equipamentos médicos, a fim 
de melhorar a estruturação dos serviços de saúde do Município”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 142/2021 – 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 teste-
munhas, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edi-
tal 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 560/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 561/2021, tendo 
como objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de equipamentos médicos, a fim de melhorar a estruturação dos 
serviços de saúde do Município”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 – SRP, no prazo de 
05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para 
que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preço devida-
mente assinada, inclusive pelas testemunhas, sob pena da aplica-
ção 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 561/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
562/2021, tendo como objeto o “Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de equipamentos médicos, a fim de melhorar 
a estruturação dos serviços de saúde do Município”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 
– SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa 
será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Regis-
tro de Preço devidamente assinada, inclusive pelas testemunhas, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da refe-
rida 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço nº 562/2021, 
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 
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contratos.

Prudentópolis – PR, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preço nº 563/2021, tendo como objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de equipamentos médicos, a fim de me-
lhorar a estruturação dos serviços de saúde do Município”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
142/2021 – 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 teste-
munhas, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edi-
tal 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 nº 563/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preço nº 564/2021, tendo como ob-
jeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição de equi-
pamentos médicos, a fim de melhorar a estruturação dos serviços 
de saúde do Município”, referente ao Processo Licitatório na moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 – SRP, no prazo de 05 (cin-
co) 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 cons-
tante 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 nº 564/2021, 
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, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO 
EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
565/2021, tendo como objeto o “Registro de preço para futura e even-
tual aquisição de equipamentos médicos, a fim de melhorar a estru-
turação dos serviços de saúde do Município”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 – SRP, no 
prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notifi-
cada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de 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 as-
sinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 565/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa NARKA COMERCIAL EIRELI EPP, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preço nº 566/2021, tendo como objeto o 
“Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos 
médicos, a fim de melhorar a estruturação dos serviços de saúde do 
Município”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 142/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcor-
rido o prazo a empresa será notificada para que imediatamente en-
caminhe a Ata de Registro de Preço devidamente assinada, inclusive 
pelas testemunhas, sob pena da aplicação das sanções estabeleci-
das 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 as-
sinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 566/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preço nº 567/2021, tendo como objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de equipamentos médicos, a fim de me-
lhorar a estruturação dos serviços de saúde do Município”, referente 
ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 142/2021 
– 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.
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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 as-
sinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas 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 nº 567/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 18 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 548/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada 
HENFER SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI  GABRIEL  
ANDRES FLACH EPP  

Valor R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 

 

Ata de R. P. 549/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada JUSCILEI  MARCELO MUMBACH ME  

Valor R$ 2.767,00 (Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 

 

Ata de R. P. 550/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada LUIZ  TADEO DAMASCHI  EPP  

Valor R$ 3.070,00 (Três Mil e Setenta Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 

 

Ata de R. P. 551/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada 
MCA ASSESSORIA,  IMPORTAÇÃO E  COMÉRCIO 
LT DA ME  

Valor 
R$ 1.819,20 (Um Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte 

Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa H2W SOLUÇÕES LTDA EPP, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 568/2021 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa especializada em móveis plane-
jados com fornecimento de materiais, mão-de-obra e instalação, 
a fim de melhorar a estruturação dos serviços de saúde do Mu-
nicípio”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 145/2021, 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 empresa, através de con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assina-
tura 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 568/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 19 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUI-
PAMENTOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 569/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em móveis planejados com fornecimento de materiais, 
mão-de-obra e instalação, a fim de melhorar a estruturação dos ser-
viços de saúde do Município”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 145/2021, 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 empresa, através de con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assina-
tura 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 569/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 19 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 9304/2021
Dispensa nº 084/2021

 Considerando as informações, pareceres, documentos e 
despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO 
a dispensa de licitação reconhecida pela Assessoria Jurídica deste 
Município a fim de contratar a empresa SEVEN MOTORS COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 11.999.081/0001-00, objetivan-
do a realização de serviços e substituição de elementos no veículo 
L200 Triton Sport GL 2.4 D 4x4 mt, placas BCN 3985, diário de bordo 
nº 789, chassi 93XLJKL1TKCJ14834, pertencente à frota da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Essa ratificação se fundamenta no artigo 24, inciso IV da Lei nº 
8.666/93 e, ainda, de acordo com o artigo 26 do mesmo diploma 
legal.
Ainda, o valor de R$ 7.671,91 (sete mil seiscentos e setenta e um 
reais e noventa e um centavos), que será pago conforme dotação 
orçamentária apontada pelo Contador do Município, com dispensa 
do instrumento de contrato nos termos no artigo 62,§4º da Lei nº 
8.666/93.
Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato.

Ata de R. P. 552/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada RPF  COMERCIAL EIRELI  

Valor R$ 119,44 (Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 

 

Ata de R. P. 554/2021 

Pregão 
Eletrônico 

134/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de motosserras, furadeiras, 

parafusadeiras e peças para manutenção de motosserras e 

roçadeiras. 

Contratada XAVIER COMÉRCIO  DE SOLDAS LTDA  

Valor R$ 1.542,00 (Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. 

Emerson José Koupak. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 11 de novembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 

 

Ata de R. P. 557/2021 

Pregão 
Eletrônico 

058/2021 

Objeto 
Registro de Preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores 

de câmaras. 

Contratada 
OAMIS  PNEUS –  IMPORTAÇÃO EXPORT AÇÃO 
LT DA  

Valor 
R$ 204.765,98 (Duzentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta e 

Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização ficara a cargo do servidor Inajar Senna Kautuski 
e o fiscal substituto será a servidora Leilane Borges. 

Gestor 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. José 
Luiz Bini. 

Data Prudentópolis, 15 de outubro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura. 
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Prudentópolis, 19 de novembro de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021
CONTRATO nº 284/2021 (artigo 62,§4º da LLCA)

RESUMO DO OBJETO: realização de serviços e substituição de 
elementos no veículo L200 Triton Sport GL 2.4 D 4x4 mt, placas 
BCN 3985, diário de bordo nº 789, chassi 93XLJKL1TKCJ14834, 
pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ 7.671,91 (sete mil seiscentos e setenta e um 
reais e noventa e um centavos)
CONTRATADA: SEVEN MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA
CERTIDÃO DE DISPENSA: por CPL, Decreto nº 145/2021, em 
19/11/2021
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93. 
RATIFICAÇÃO: por Osnei Stadler, Prefeito Municipal, em 
19/11/2021
DATA: 19/11/2021

TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DE ITEM DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 357/2021, entre O MUNICÍPIO DE 

PRUDENTÓPOLIS e a Empresa M. E. GRAEBIN ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP nº 357/2021 em 16 de julho de 2021, 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 068/2021 tendo por objeto o 
Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo, des-
tinado a diversas secretarias.

Ocorre que houve equívoco na formalização na Ata de Registro de 
Preços, onde o valor foi descrito diferente ao Proposto pela Em-
presa vencedora do ítem, sendo assim  pedem o cancelamento do 
ÍTEM 113 da ARP nº357/2021 (Protocolo 7198/2021).

Assim sendo, conforme está previsto na Cláusula Décima, §2º - II, 
da ARP, opera-se a partir desta data o cancelamento do ÍTEM 113 
da ARP nº357/2021   formalizada com a empresa M. E. GRAEBIN 
ME, Parágrafo Único: As partes dão por cancelada os O ÍTEM: 
ÍTEM 113 da ARP nº357/2021, não subsistindo nenhuma pendên-
cia 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, 26 de outubro de 2021.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa A. CARNEIRO DESENVOLVIMENTO FÍSICO ME, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 570/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Pre-
ços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
arbitragem nas competições esportivas a serem realizadas no 
município de Prudentópolis”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 162/2021, 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 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 

Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 570/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 19 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 36, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a convocação de conselheira tutelar suplente para 
substituir conselheiros tutelares titulares em período de férias.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Prudentópolis - Pr, no uso de suas atribuições que lhe conferem 
a Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e de 
acordo com a Lei Municipal 2.143/2015

 
 CONSIDERANDO o disposto no § 3º do art. 59, da Lei Mu-
nicipal 2.143/2015,

 CONSIDERANDO o Edital 016/2019 de 07/11/2019, Publi-
cado Diário Oficial nº 1720 do CMDCA, o qual informa a classificação 
final do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares Titulares e 
Suplentes;
 
  CONSIDERANDO o Decreto Municipal 016/2020, o qual 
nomeia os Conselheiros (as) Tutelares para cargo eletivo a partir de 
10/01/2020 a 09/01/2023 e dá outras providências;

 CONSIDERANDO a lista de suplentes que concluíram a 
capacitação para conselheiros titulares e suplentes, realizada em 
Prudentópolis/ Pr, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2019.

 CONSIDERANDO o ofício 284/2021.

 CONSIDERANDO a assinatura do termo de desistência da 
primeira convocada.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar, Conselheira Tutelar Suplente eleita em ordem 
classificatória, JOSIANE BARABACH para substituir, no período 
de férias os Conselheiros Tutelares Titulares: Marcia Kuasoski, de 
13/12/2021 a 11/01/2022; José Basílio Salomão, de 12/01/2022 a 
10/02/2022; Alexandre Guimarães Dias, de 11/02/2022 a 13/03/2022.

Art. 2º A Conselheira Tutelar Suplente deverá se apresentar junto à 
Secretaria Executiva dos Conselhos no dia 22 /11/2021, às 13h30, 
situada à Avenida São João, 933- Ed. João Techy, 2º andar – sala 
14 – Centro – Prudentópolis/PR, para assinatura do termo de posse.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
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Prudentópolis, 17 de Novembro de 2021.

VANDERLÉIA SCHINEMANN
Presidente do CMDCA

CÂMARA MUNICIPAL
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