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DECRETOS
DECRETO Nº 269/2020
Complementa as medidas temporárias a serem adotadas no
âmbito do Município de Prudentópolis para prevenção e
enfrentamento da epidemia de saúde pública decorrente do novo
Coronavírus – COVID-19.
O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas
atribuições legais com fulcro no artigo 55, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, e no artigo 30, I e II da Constituição Federal;
Considerando as medidas já determinadas por força
dos decretos 143/2020, 148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020,
162/2020, 164/202, 181/2020, 222/2020, 235/2020, 249/2020,
253/2020 e 261/2020; e visando complementar as ações já determinadas considerando todas as justificativas já apresentadas
relativamente à gravidade do estado de emergência decorrente da
pandemia do COVID-19 visando evitar a circulação e a propagação do vírus COVID-19 no território do Município de Prudentópolis;
Considerando a edição do Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020
do Senado Federal, que reconhece o estado de Calamidade Pública Nacional; e considerando as orientações emergenciais do
Comitê Técnico para o enfrentamento do COVID-19 em virtude de
reunião realizada em 15 de Maio de 2020;
DECRETA
Art. 1º . Fica proibida a realização de reuniões públicas,
festas particulares, confraternizações e quaisquer espécies de
eventos, com aglomeração superior a 10 pessoas; e desde que
não configurem atividades comerciais ou empresariais já autorizadas a funcionar com regras próprias conforme os decretos editados para o período da pandemia decorrente da infecção humana
pelo COVID-19.
§ 1º. O descumprimento da proibição constante do caput
poderá ensejar o cometimento do crime previsto no artigo 268 do
Código Penal Brasileiro, e responsabilização penal, civil e administrativa nos termos da Portaria nº 5 de 17 de março de 2020, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.
§ 2º O descumprimento ou a desobediência às normas
previstas neste artigo, independentemente da responsabilidade
prevista no § 1º, ensejarão infração à legislação municipal,
em caráter complementar ao Código de Posturas do Município, e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis e, no que
couber às seguintes penas:
I.
Pena de Multa;
II.
Interdição cautelar do local da aglomeração, ainda que
unicamente privado.
Parágrafo Único. A pena de multa a ser aplicada será:
I.
Para pessoas físicas participantes da aglomeração, equivalente a 10 (dez) unidades fiscais municipais, vigentes à época
do fato;
II.
Para pessoas físicas organizadoras da aglomeração,
equivalente a 100 (cem) unidades fiscais municipais, vigentes à
época do fato;
III.
Na hipótese de reincidência, a multa será aplicada em
dobro, sem prejuízo das demais sanções.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prudentópolis, 15 de Maio de 2020.
Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Mendes Ferreira Júnior
Secretário Municipal de Administração

Marcelo Hohl Mazurechen
Secretário Municipal de Saúde
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LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa COMERCIAL CEDRO EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 123/2020 para a
presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material permanente e material de consumo para diversas
secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
123/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.

068/2020

Pregão Eletrônico

166/2019
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de

Objeto

materiais de expediente, que serão destinados para
diversas secretarias.

Contratada

Valor

Fiscal

Gestor

Data

SUELEN CRISTINA PROVENSI ME
R$ 10.342,70 (Dez Mil, Trezentos e Quarenta e Dois
Reais e Setenta Centavos)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
Servidores: Secretaria Municipal de Turismo: Paulo
Roberto Alves de Ramos e Suéllen Erdmann;
Secretaria Municipal de Educação: Elisete Beló e
Edeni Kloster Lupepsa; Secretaria Municipal de
Saúde: Camila Szymanski Tluski Siqueira; Secretaria
Municipal de Transportes e Infraestrutura: Dircelene
Bohaczuk; Secretaria Municipal de Administração:
Marina Mazur; Secretaria Municipal de Cultura:
Sandra Mara Viana Sureke; Secretaria Municipal de
Agricultura: Josiane Cavassim Haacke e Maria Inez
Bobrivetz; Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação: Marcos Cesar Bozatski; Secretaria
Municipal de Assistência Social: Alisson André
Augusto; Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
Simone Salanti Ziegmann; Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico:
Joel Setni; Secretaria Municipal de Finanças: Gilvan
Bobato.
A gestão da(s) Ata(s) ficará a cargo dos secretários das
pastas solicitantes.
Prudentópolis, 07 de abril de 2020.

TERMO DEO CONVOCAÇÃO
prazo de vigência da presente Ata de RP será de 12
Prazo
de Vigência
Fica
a empresa CRIARTE
INDÚSTRIA
EsuaCOMÉRCIO
(doze) meses,
contados a partir da
assinatura.
DE ESQUADRIAS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços nº 124/2020 para a presente licitação tem
por objeto o Registro de Preços para aquisição de material permanente e material de consumo para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
027/2020, 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
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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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
124/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa BRUNO KENITI KOMATSU PAIXÃO
ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 122/2020
para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços
para aquisição de material permanente e material de consumo
para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
122/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
125/2020 para a presente licitação tem por objeto o Registro de
Preços para aquisição de material permanente e material de consumo para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
125/2020, 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.
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Prudentópolis - PR, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO
NASCIMENTO EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 126/2020 para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material permanente e material
de consumo para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
126/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 127/2020 para a
presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material permanente e material de consumo para diversas
secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
127/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa FABIANO LERIN MILKIEVICZ EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 129/2020
para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços
para aquisição de material permanente e material de consumo
para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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
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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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
129/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 130/2020
para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços
para aquisição de material permanente e material de consumo
para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
130/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de peças para
veículos automotores linha leve, média, pesada e equipamentos
que compõem a frota municipal, com a utilização do software de
orçamentação AUDATEX, CÍLIA, ÓRION ou similar e tabela do
Fabricante
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 2.028.000,00 (dois milhões e
vinte e oito mil reais)
DATA DA SESSÃO: 01 de junho de 2020 às 08:30hrs, junto a
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.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.
Andriele Sydoski
Pregoeira
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa GEFERSON JUNIOR WPGNEI EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 131/2020
para a presente licitação tem por objeto o Registro de Preços
para aquisição de material permanente e material de consumo
para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020, 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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
131/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 129/2020 para a presente licitação tem por objeto
o Registro de Preços para aquisição de material permanente e
material de consumo para diversas secretarias, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020,
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 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 entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº
129/2020, 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, 14 de maio de 2020.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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