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EXPEDIENTE
PROCESSO LICITATÓRIO 057/2020

TOMADA DE PREÇOS 006/2020
 O município de Prudentópolis, através do Dep. De Licita-
ção, torna público aos interessados, que a Tomada de Preços sob 
nº 006/2020, tendo por objeto a contratação de empresa espe-
cializada em serviços de engenharia para execução e construção 
de banheiros no empreendimento denominado Meu Campinho, 
no Bairro Vila das Flores, Município de Prudentópolis - PR, no 
valor total de R$ 84.926,85 (oitenta e quatro mil novecentos e vin-
te e seis reais e oitenta e cinco centavos), que seria realizado 
no dia 26 de março de 2020, fica suspensa em decorrência do 
DECRETO MUNICIPAL n° 150/2020, Art. 10. “Ficam suspensas 
por tempo indeterminado as sessões de julgamento de propostas 
presenciais, nos processos licitatórios em andamento” e também 
em decorrência de novos ajustes. Após a normalização dos traba-
lhos, a mesma será republicada com nova data para abertura do 
certame. 

Em, 23 de março de 2020.

Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

PROCESSO LICITATÓRIO 056/2020
TOMADA DE PREÇOS 005/2020

 O município de Prudentópolis, através do Dep. De Licita-
ção, torna público aos interessados, que a Tomada de Preços sob 
nº 005/2020, tendo por objeto a contratação de Pessoa Jurídica 
especializada para a prestação de serviços de obras e engenha-
ria, em regime de empreitada por preço global, regime de execu-
ção imediata, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais 
e equipamentos, consistente na Execução de obra de calçada na 
Rua Cândido de Abreu, frente ao Santuário Nossa Senhora das 
graças, considerando-se as especificações contidas no Termo, 
Edital, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e de-
mais ANEXO(s), no valor total de R$ 126.055,72 (cento e vinte e 
seis mil e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), que 
seria realizado no dia 25 de março de 2020, fica suspensa em de-
corrência do DECRETO MUNICIPAL n° 150/2020, Art. 10. “Ficam 
suspensas por tempo indeterminado as sessões de julgamento de 
propostas presenciais, nos processos licitatórios em andamento”. 
Após a normalização dos trabalhos, a mesma será republicada 
com nova data para abertura do certame. 

Em 23 de março de 2020.

Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa JOSÉ LUCIANO ANTONIO ME, convo-
cada a assinar o Contrato nº 071/2020, para a Contratação de em-
presa para futura e eventual prestação de serviços de mecânica 
geral – mão de obra/hora – sem fornecimento de peças, com utili-
zação de Sistema Tempário, visando a manutenção dos veículos 
da linha leve da frota municipal, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 013/2020, no prazo 
de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada, 
para no prazo de 02 (duas) horas encaminhar o Contrato devida-
mente assinado, inclusive pelos 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.
 O Contrato Administrativo será encaminhado 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, 

LICITAÇÕES
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providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato n° 071/2020, cientes da pu-
blicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da 
responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dispo-
nibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis - PR, 20 de março de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Dispensa de Licitação nº 025/2020
Contrato nº 072/2020

Motivação: artigo 4º, Lei 13.979/2020 – MP 926/2020
Objeto: confecção de cartazes informativos sobre o Covid-19 
(corona vírus) para uso da Secretaria Municipal de Saúde, com 
objetivo de orientar a população quanto ás medidas de prevenção 
da doença.
Contratada: Gráfica Prudentópolis Ltda
Valor:  R$ 418,50 (Quatrocentos e dezoito reais e cinquenta cen-
tavos)
Data: 23 de março de 2020.
Vigência: 90 (noventa) dias
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscal: Camila Szymanski T. Siqueira

Extrato de Dispensa de Licitação nº 026/2020
Motivação: artigo 4º, Lei 13.979/2020 – MP 926/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, tais 
como máscaras e óculos para atender pacientes e funcionários da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Contrato nº 073/2020
Contratada: Adriano Cesar Mayer & Cia Ltda                                                                                                                                          
Valor: R$ 3.141,50 (Três mil cento e quarenta e um reais e cin-
quenta centavos)
Data: 23 de março de 2020.
Vigência: 90 (noventa) dias
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscal: Cleuzi Ferreira Nunes

Contrato nº 074/2020
Contratada: Frísia Cooperativa Agroindustrial                                     
Valor: R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)
Data: 23 de março de 2020.
Vigência: 90 (noventa) dias
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscal: Cleuzi Ferreira Nunes

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BELÓ MECÂNICA PESADA LTDA ME, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 050/2020, 
para a  presente licitação tem por objeto o Registro de Preços 
para fornecimento de peças para caminhões, ônibus, máquinas 
e tratores da frota municipal, com a utilização da Tabela Oficial 
de Preços Máximos para aquisição de peças, instituída pelo mu-
nicípio via Decreto nº 317/2017, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 013/2020, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 
da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhado 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 nº 

050/2020, 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, 23 de março de 2020.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 051/2020, para a  presente licitação 
tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de peças 
para caminhões, ônibus, máquinas e tratores da frota municipal, 
com a utilização da Tabela Oficial de Preços Máximos para aqui-
sição de peças, instituída pelo município via Decreto nº 317/2017, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 013/2020, 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 encaminhado 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 nº 
051/2020, 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, 23 de março de 2020

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PRUDENPEÇAS COMÉRCIO DE PE-
ÇAS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 052/2020, para a  presente licitação tem por objeto o Registro 
de Preços para fornecimento de peças para caminhões, ônibus, 
máquinas e tratores da frota municipal, com a utilização da Tabe-
la Oficial de Preços Máximos para aquisição de peças, instituída 
pelo município via Decreto nº 317/2017, referente ao Processo Li-
citatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 013/2020, 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 encaminhado 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 nº 
052/2020, 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, 23 de março de 2020

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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