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LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preço n° 072/2021, tendo como objeto o “Registro
de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para
manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
072/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preço n° 073/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para
a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
073/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar
a Ata de Registro de Preço n° 074/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
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saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
074/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PRÓ SAÚDE LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preço n° 075/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços
para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e
garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
075/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa G. R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI EPP, convocada a assinar a
Ata de Registro de Preço n° 076/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
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pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
076/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a
Ata de Registro de Preço n° 077/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
077/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS
HOSPITALARES LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 078/2021, tendo como objeto o “Registro de
Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para
manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
078/2021, 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
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divisão de contratos.
Prudentópolis – PR, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 079/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para
a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
079/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 080/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
080/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Regis-
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tro de Preço n° 081/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter
e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
081/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA ME convocada a assinar a Ata de Registro de Preço
n° 082/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a
aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
082/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MED SANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, convocada a assinar a
Ata de Registro de Preço n° 083/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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
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Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
083/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preço n° 084/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços
para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e
garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
084/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar a Ata
de Registro de Preço n° 085/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°

QUINTA - FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021 - EDIÇÃO 2022

085/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ODONTOMED CANAÃ LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 086/2021, tendo
como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material
médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
086/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preço n° 087/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para
a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
087/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PHARMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preço n° 088/2021, tendo como
objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico
– hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades
e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
088/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata
de Registro de Preço n° 089/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
089/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa RANGEL HOSPITALAR EIRELI EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 090/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – 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
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aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
090/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa RAPHAEL GONÇALVES NICESIO EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 091/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
091/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n° 092/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para
a aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
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092/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço n°
093/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a
aquisição de material médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
093/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, convocada a assinar a Ata de
Registro de Preço n° 094/2021, tendo como objeto o “Registro
de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar para
manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
094/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP, convocada a assinar a
Ata de Registro de Preço n° 095/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para a aquisição de material médico – hospitalar
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços de
saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 166/2020 – 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.
A Ata de Registro de Preços será encaminhada através
de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado
pelo licitante na fase de habilitação, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço n°
095/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação
5º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços sob nº 107/2020
Partes: Município de Prudentópolis e Agricopel Diesel Paraná
Ltda
Pregão Eletrônico nº 026/2020 e Protocolo nº 1116/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
Fica concedido reequilíbrio econômico-financeiro no percentual
de 3,61% , conforme abaixo
Ite Descrição

do Marca

m

produto/serviço

1

ÓLEO DIESEL S10

SHELL

Unidade de

Preço

medida

unitário

LITRO

3,47

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 17 de fevereiro de 2021.

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

064/2021

Pregão Eletrônico

166/2020
Registro de Preços para a aquisição de material médico –

Objeto

hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde.

Contratada
Valor
Fiscal
Gestor
Data
Prazo de Vigência

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP
R$ 1.833,96 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e
Noventa e Seis Centavos)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta
solicitante.
Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.
O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

8

Valor
Fiscal

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

068/2021

Pregão Eletrônico

166/2020

Gestor
Data

Registro de Preços para a aquisição de material médico –
Objeto

Valor
Fiscal
Gestor
Data
Prazo de Vigência

_________

R$ 8.962,20 (Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e
Vinte Centavos)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta

O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

Pregão Eletrônico

166/2020

Gestor
Data
Prazo de Vigência

166/2020
Registro de Preços para a aquisição de material médico –

Objeto

Gestor

Registro de Preços para a aquisição de material médico –

Data

hospitalar para manter e garantir o atendimento das

Prazo de Vigência

Oitenta Centavos)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos

Gestor
Data
Prazo de Vigência

hospitalar para manter e garantir o atendimento das
COMÉRCIO

DE

MÉDICOS

Objeto

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta
solicitante.
Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.
O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

_______________________________________________________________
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
________

079/2021
166/2020
Registro de Preços para a aquisição de material médico –

Objeto

hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde.

Contratada
Valor
Fiscal
Gestor
Data

hospitalar para manter e garantir o atendimento das

Gestor
Data

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI ME
R$ 19.200,00 (Dezenove Mil e Duzentos Reais)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta
solicitante.
Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.
O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

MED

SANTA

COMÉRCIO

DE

MEDICAMENTOS

E

MATERIAIS MÉDICOS LTDA
R$ 11.215,50 (Onze Mil, Duzentos e Quinze Reais e
Cinquenta Centavos)
A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos
servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta
solicitante.
Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.
O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

E

R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais)

Ata de R. P.

O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

166/2020

Prazo de Vigência
ARTIGOS

ORTOPÉDICOS EIRELI EPP

Pregão Eletrônico

Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.

083/2021

Fiscal

atividades e serviços de saúde.

Fiscal

solicitante.

Pregão Eletrônico

Contratada

O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

Registro de Preços para a aquisição de material médico –

Valor

A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta

atividades e serviços de saúde.

Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.

R.

servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

solicitante.

G.

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos

Registro de Preços para a aquisição de material médico –

A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta

166/2020

R$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)

Ata de R. P.

servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.

Pregão Eletrônico

EPP

_________

R$ 2.164,80 (Dois Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e

076/2021

CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

_______________________________________________________________

DANIELE DAGIOS EPP

Ata de R. P.

hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde.

Fiscal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratada

O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses.

069/2021

Valor

Objeto

Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.

Pregão Eletrônico

Valor

atividades e serviços de saúde.

Fiscal

solicitante.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratada

Prudentópolis, 12 de fevereiro de 2021.

071/2021

Valor

A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta

Ata de R. P.

solicitante.

Ata de R. P.

Contratada

servidores: Karin Mariane Zittel e Cleuzi Ferreira Nunes.

_______________________________________________________________

CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto

Prazo de Vigência

A fiscalização da presente Ata de RP ficará a cargo dos

hospitalar para manter e garantir o atendimento das
atividades e serviços de saúde.

Contratada

R$ 19.200,00 (Dezenove Mil e Duzentos Reais)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização
de Inspeção técnica de segurança veicular para os veículos que
realizam o transporte escolar frota própria da Secretaria de Educação.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 8.386,78 (Oito mil e trezentos e
oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).
DATA DA SESSÃO: 04 de março de 2021 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

EM BRANCO
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO PSS 01/2019
CONTRATO RH Nº 01/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Mariliane Barabach Moreira
OBJETO: Prestação de serviços como Professora
VALOR: R$ 1.443,08 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e oito centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 02/02/2021, por prazo determinado, conforme Contrato.
CONTRATO RH Nº 02/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Elizete Aparecida Pereira da Silva Mazur
OBJETO: Prestação de serviços como Professora
VALOR: R$ 1.443,08 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e oito centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 02/02/2021, por prazo determinado, conforme Contrato.
CONTRATO RH Nº 03/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Luciana Claudia Smaniotto Dala Rosa
OBJETO: Prestação de serviços como Professora
VALOR: R$ 1.443,08 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e oito centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 09/02/2021, por prazo determinado, conforme Contrato.
CONTRATO RH Nº 04/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Prudentópolis
CONTRATADO: Juliana Ribeiro de Souza
OBJETO: Prestação de serviços como Professora
VALOR: R$ 1.443,08 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e oito centavos), com 20 (vinte) horas semanais.
VIGÊNCIA: a partir de 10/02/2021, por prazo determinado, conforme Contrato.
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O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

