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EXPEDIENTE DECRETOS
DECRETO Nº 375/2020

“Concede Licença Especial aos servidores que menciona, 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, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 1.975, de 27/06/2012 e nos termos do Decreto nº 
215, de 22/04/2020 e na Lei Municipal nº 2.408, de 29/04/2020;

DECRETA

 Art. 1º. Fica concedida Licença Especial aos servidores 
a seguir nominados, nos termos a seguir descritos:

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
 
Secretaria Municipal de Administração, 28 de julho de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 110/2020

 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 atestado médico e 
perícia realizada;

RESOLVE

 Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde a 
servidora Tania Mara Uhren Kluzkouski, ocupante do cargo pro-
vimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, de 21 de 
julho de 2020 a 04 de agosto de 2020.

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

Secretaria Municipal de Administração, 28 de julho de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

NOME CARGO/LOTAÇÃO PROTOCOLO DIAS DE LICENÇA 
ESPECIAL 

CONCEDIDOS/ 
PERÍODO 

AQUISITIVO 

A PARTIR 
DE: 

Maria de 
Lurdes 
Kadlubiski 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Feminino/ 
Secretaria Municipal 
de Educação 

5037/2020 90 (noventa) dias – 
adiantamento do 
período aquisitivo 
2018/2022 

03/08/2020 

Maria 
Madalena 
Dvulhatka 
Sembaluk 

Professora – 1º e 2º 
cargo/ 
Secretaria Municipal 
de Educação 

4993/2020 90 (noventa) dias – 
período aquisitivo 
2013/2018 

01/08/2020 

Terezinha 
de Fatima 
Cordeiro 

Zeladora/Secretaria 
Municipal de 
Educação 

4988/2020 36 (trinta e seis) 
dias – proporcional 
ao período 
aquisitivo 
2018/2020 

22/07/2020 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2020 

- SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 24/2020 

 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, 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 03/08/2020, 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: Enfermeiro(a) 
Classificação INSCR NOME DO 

CANDIDATO
7º 2020021552961 LEILA DE FATIMA 

SANDMANN

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
001/2020.
    

Prudentópolis, 28 de julho de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 002/2020 
- SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 03/2020
Protocolo 4693/2020

  
 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos resultados do 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 002/2020, pelo Decreto 
nº 333/2020 de 29 de junho de 2020, 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 03/08/2020, 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: MÉDICO PSF INTERIOR (COVID)
Classificação Nº de Inscrição Candidato

4º 2020061863135 SUSY OLIVEIRA 
DE ANDRADE

 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA (Substituição)

Classificação Nº de Inscrição Candidato
3º 2020061963310 CAMILA LUPEPSA 

LATYKI

 Avisa também que o não comparecimento implicará em 
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 
002/2020.

Prudentópolis, 28 de julho de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Torna sem efeito o contrato de prestação de serviços regime es-
pecial por tempo determinado nº 19/2020, tendo como contratada 
a Sra Samuara Fátima Hassan, inscrita sob CPF nº 234.065.180-
87, tendo em vista a desistência da vaga, após cumprir todos os 
requisitos para investidura no cargo de Enfermeira, aprovada no 
PSS 01/2020.

LICITAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PRUDENTÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para o Insti-
tuto de Previdência de Prudentópolis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 20.083,98 (Vinte mil, oitenta e 
três reais e noventa e oito centavos).
NOVA DATA: 10 de agosto de 2020, às 08h30m.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licita-
ções 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 Aparecida Becher Sass
Pregoeira

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares no município 
de Prudentópolis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 931.200,00 (Novecentos e trin-
ta e um mil e duzentos reais).
DATA DA SESSÃO: 13 de agosto de 2020 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 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2020
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de julho de 
dois mil e vinte, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis, realizou-se a sessão pública para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e 
propostas de preços apresentados em razão do certame licitatório 
na modalidade Pregão Presencial nº 082/2020, tendo por objeto 
o Registro de Preços para contratação de serviços de lavanderia 
para lavagem/higienização de roupas, figurinos e tecidos, com ob-
jetivo de atender as necessidades da Casa da Cultura. Em que 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS
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pese ter sido dado ampla divulgação ao certame, nenhuma em-
presa demonstrou interesse na participação, pelo que, declara-se 
o presente DESERTO.

Vanessa Ap. BecherSass
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato 173/2020 

Tomada de Preços 013/2020 

Objeto 

O objeto do presente Contrato é a execução de 

Revitalização da Praça Firmo Mendes de Queiroz, contendo: 

construção de 02 fontes d’água, duas edificações 

comerciais, sanitários feminino e masculino, substituição de 

pisos, parque infantil, bancos em concreto, substituição de 

espécies vegetais demais características técnicas 

constantes nos projetos e memorial descritivo. , sob regime 

de empreitada por preço global, tipo menor preço, em 

consonância com os projetos, especificações técnicas e 

demais peças e documentos da licitação n. º 013/2020, 

fornecida pelo CONTRATANTE. 

Contratada  UNAS CONSTRUTORA EIRELI ME 

Valor 
 R$ 874.258,60 (Oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos 

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) 

Fiscal 
A fiscalização do Contrato caberá ao Sr. (a) Mateus Matias, 

e ao fiscal substituto Sr. (a) NathalyTauanyFilla. 

Gestor 
Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Humberto Jose 

Sanches. 

Data Prudentópolis - PR, 27 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 

O prazo de vigência do presente Contrato é de 480 

(quatrocentos e oitenta) dias, contados da data da assinatura 

do Contrato de Empreitada. 

 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 224/2020 

Pregão Eletrônico 058/2020 

Objeto 

Registro de Preços para contratação de empresa para 

confecção e fornecimento de materiais gráficos diversos, 

que serão destinados às secretarias da municipalidade. 

Contratada PONTODIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME 

Valor R$ 4.840,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta Reais). 

Fiscal 

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos 

servidores abaixo relacionados: Educação: Virginia Mirian 

Balhs de Mello Mehl e Alisson Pechefist; Esportes: Marcos 

Cesar Bozatski; Cultura: Sandra Mara Viana Sureke e 

Fernando de Melo Demenech; Transporte e Infraestrutura: 
Elis Maiara Aparecida Sandeski; Assistência Social: Rodrigo 

Augusto Gomes Salante; Saúde: Camila S. T. Siqueira 

,JocelitoZacalhuk e Karin Mariane Zittel; Saúde Dr Geraldo: 
Marcelo HohlMazurechen e Paulo Kachutski Filho; 
Administração: Rodrigo Augusto Gomes Salante; Turismo: 
Paulo Roberto Alves de Ramos e SuéllenErdmann; 
Agricultura: Maria Inez Bobrivetz e gestor Josiane 

CavassimHaacke; 

Gestor 
O gestor de contrato, ficará a cargo do Secretário de 

cadaPasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 14 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 
Terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da 

ata / contrato. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato 171/2020 

Pregão Eletrônico 080/2020 

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresa para prestação de serviço de transformação de 

veículo VAN FURGÃO para veículo de transporte de 

passageiros. 

Contratada TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 

Valor R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) 

Fiscal 
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos 

Servidores da Secretaria de Assistência Social: Rodrigo 
Augusto Gomes Salante e Jorge AntonioMatuchenez. 

Gestor 
O Gestor do presente Contrato ficará a cargo da Secretária 

da Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 23 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse 

entre as partes. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato 171/2020 

Pregão Eletrônico 080/2020 

Objeto 

O presente contrato tem por objeto a contratação de 

empresa para prestação de serviço de transformação de 

veículo VAN FURGÃO para veículo de transporte de 

passageiros. 

Contratada TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA 

Valor R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) 

Fiscal 
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo dos 

Servidores da Secretaria de Assistência Social: Rodrigo 
Augusto Gomes Salante e Jorge AntonioMatuchenez. 

Gestor 
O Gestor do presente Contrato ficará a cargo da Secretária 

da Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 23 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse 

entre as partes. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato 170/2020 

Tomada de Preços 004/2020 

Objeto 

O presente contrato tem como objeto a contratação de 

empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução de reforma na cobertura do prédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

informações, especificações técnicas e projetos 

disponibilizados no processo 11123/2019 e pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura, considerando-se 

as especificações contidas no Edital, Planilha, Cronograma 

Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e demais ANEXO(s). 

Contratada 
ORIGINAL CONSTRUTORA DE EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

Valor 
R$ 75.424,54 (Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e 

Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) 

Fiscal 
Fiscal do Contrato: Danilo Fillus de Souza. 
Fiscal Substituto: Mateus Matias. 

Gestor Humberto Jose Sanches. 

Data Prudentópolis, 23 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação será 

de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, podendo tal 

prazo ser prorrogado caso aconteçam ações ou eventos 

imprevisíveis e inevitáveis, como chuvas e demais 

acontecimentos meteorológicos. 

 

 

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de R. P. 242/2020 

Pregão Eletrônico 073/2020 

Objeto 
Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de 
emulsão Asfáltica RM – 1C. 

Contratada 
CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E 
ENGENHARIA LTDA 

Valor 
R$ 741.300,00 (Setecentos e Quarenta e Um Mil e 

Trezentos Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo do Sr. José 
Everaldo Hainocz. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal 

de Transporte e Infraestrutura, Sr. Luiz Carlos de Almeida. 

Data Prudentópolis, 20 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (meses) meses a 

contar da assinatura da presente Ata de RP. 

 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 206/2020 

Pregão Eletrônico 008/2020 

Objeto 
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para 

futura e eventual aquisição equipamentos de fisioterapia. 

Contratada 
PHARMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 

Valor 
R$ 113,64 (Cento e Treze Reais e Sessenta e Quatro 

Centavos) 

Fiscal 

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo do 

Servidor Sr. Karine Marcondes Armstrong e da Servidora 

Sra. Melissa Cristina Lemos, da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Gestor 
O Gestorda presenteAta de RP ficará a cargo dos(as) 

Secretários(as) da pasta solicitante. 

Data Prudentópolis, 08 de julho de 2020. 

Prazo de Vigência 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a 

contar da assinatura da presente Ata de RP. 
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BARATÃO PNEUS EIRELI EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 247/2020 para 
a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a 
futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores de 
câmaras para equipar os veículos pertencentes à frota municipal, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 030/2020, 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° 
247/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E 
ACESSÓRIOS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços nº 248/2020 para a  presente licitação tem por objeto o 
Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de pneus, 
câmaras e protetores de câmaras para equipar os veículos perten-
centes à frota municipal, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2020, 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 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° 
248/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GREEN HILL COMÉRCIO DE PNEUS 
LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
249/2020 para a  presente licitação tem por objeto o Registro de 
Preços para a futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e 
protetores de câmaras para equipar os veículos pertencentes à 
frota municipal, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 030/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 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° 
249/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI 
EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 25/2020 
para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para 
a futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores de 
câmaras para equipar os veículos pertencentes à frota municipal, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 030/2020, 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° 
250/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa IRMÃOS FLACH LTDA EPP, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 251/2020 para a  pre-
sente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a futura 
e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores de câmaras 
para equipar os veículos pertencentes à frota municipal, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
030/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação 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 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° 
251/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEU-
MÁTICOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 252/2020 para a  presente licitação tem por objeto o 
Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de pneus, 
câmaras e protetores de câmaras para equipar os veículos perten-
centes à frota municipal, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2020, 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 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° 
252/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTI-
COS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 253/2020 para a  presente licitação tem por objeto o Registro 
de Preços para a futura e eventual aquisição de pneus, câmaras 
e protetores de câmaras para equipar os veículos pertencentes à 
frota municipal, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 030/2020, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 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° 
253/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PREMIUM PNEUS EIRELI EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 254/2020 para 
a  presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a 
futura e eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores de 
câmaras para equipar os veículos pertencentes à frota municipal, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 030/2020, 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° 
254/2020, 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, 28 de julho de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 032/2020
Motivação: Artigo 25 I da Lei 8.666/93

Objeto: Credenciamento de empresas para a futura e eventual 
prestação de serviços de manutenção autoelétrica linhas leve, 
média e pesada, com utilização de Sistema Tempário.
Contrato nº: 169/2020
Contratada: KOSOUSKI & KOSOUSKI LTDA – ME
Valor: R$ 35.572,69 (Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e 
Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).
Data: Prudentópolis, 23 de julho de 2020.
Vigência: O presente contrato terá vigência equivalente à vigên-
cia do processo de credenciamento, sendo esta até a data de 11 
de março de 2021, não sendo possível a prorrogação de tal prazo.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sr. Luiz Carlos de 
Almeida, Secretário de Transportes e Infraestrutura; 
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores: 
Marcelo Sidnei Chanivski – para os serviços prestados para a Se-
cretaria Municipal de Educação; JoséLeonirto Dalzotto – para os 
serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde; Hemer-
son Martins de Andrade, Sr.José Luiz Bini e Sr. Pedro Krauczuk 
– para os serviços prestados para a Secretaria Municipal de 
Transportes e Infraestrutura e demais secretarias não citadas an-
teriormente.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 032/2020
Motivação: Artigo 25 I da Lei 8.666/93

Objeto:Credenciamento de empresas para a futura e eventual 
prestação de serviços de manutenção autoelétrica linhas leve, 
média e pesada, com utilização de Sistema Tempário.
Contrato nº: 168/2020
Contratada: ROBERTO GROSKO ME
Valor: R$ 42.211,07 (Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Onze Reais 
e Sete Centavos)
Data: Prudentópolis, 23 de julho de 2020.
Vigência: O presente contrato terá vigência equivalente à vigên-
cia do processo de credenciamento, sendo esta até a data de 11 
de março de 2021, não sendo possível a prorrogação de tal prazo.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sr. Luiz Carlos de 
Almeida, Secretário de Transportes e Infraestrutura; 
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores: 
Marcelo Sidnei Chanivski – para os serviços prestados para a Se-
cretaria Municipal de Educação;JoséLeonirtoDalzotto – para os 
serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde; Hemer-
son Martins de Andrade, Sr. José Luiz Bini e Sr. Pedro Krauczuk 
– para os serviços prestados para a Secretaria Municipal de 
Transportes e Infraestrutura e demais secretarias não citadas an-
teriormente.
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