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EXPEDIENTE

DECRETO Nº 242/2021

“Dispõe sobre a composição de Equipes Técnicas responsáveis 
pelas parcerias celebradas entre o Município de Prudentópolis e 
as Organizações da Sociedade Civil, 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; 
 Conforme o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, bem como o 
Decreto Municipal nº 629/2017;
 Considerando a necessidade das tramitações dos do-
cumentos relacionados aos Termos de Colaboração; e
 Considerando o Memorando sob nº. 032/2021/SMAS;

DECRETA

 Art. 1º -  Ficam designados os servidores adiante nomi-
nados, para comporem Equipes Técnicas responsáveis pelas par-
cerias celebradas entre o Município de Prudentópolis – através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, e as Organizações da 
Sociedade Civil:

I- Gestor das Parcerias:
a) Hellan Henrique Marostica.

II- Comissão de Monitoramento e Avaliação:
a) Luis Arthur de Souza Peixoto;
b) Sonia Kolachnek;
c) Jessica Eloise Volski Dias;
d) Marcia Casgrande.

III- Dos Fiscais:
a) Hilário Kolachnek;
b) Gilvan Bobato.

IV- Execução dos Objetos:
a) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE):
1) Titular: Aline Gonçalves Fernandes;
2) Suplente: Priscilla Laroca Bernardino.

b) Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Lar dos 
Idosos: 
1) Titular: Elãine Novak Lacomski Cunha;
2) Suplente: Micheli Terezinha Vochikovski Schwab.

c) Serviço de Obras Sociais (SOS):
1) Titular: Claudia Regina Gaiovicz;
2) Suplente: Luciana Mehl.

 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº 574, de 04/11/2020.

Secretaria Municipal de Administração, 09 de março de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro 

DECRETOS
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 de Preço nº 108/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de material odontológico”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2021 – SRP, 
no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será 
notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro 
de Preços 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 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 Preço n° 
108/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preço nº 109/2021, tendo como objeto o “Registro de 
Preços para aquisição de material odontológico”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2021 – 
SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa 
será notificada para que imediatamente encaminhe a Ata de Re-
gistro de Preços devidamente assinada, inclusive pelas testemu-
nhas, 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 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 Preço n° 
109/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
110/2021,  tendo como objeto o “Registro de Preços para aquisi-
ção de material odontológico”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2021 – SRP, no prazo 
de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assinada, inclusive pelas testemunhas, 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, 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 Preço n° 
110/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EX-
PORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGI-
COS EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 
111/2021, tendo como objeto o “Registro de Preços para aquisi-
ção de material odontológico”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 007/2021 – SRP, no prazo 
de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada 
para que imediatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 
devidamente assinada, inclusive pelas testemunhas, 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, 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 Preço n° 
111/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

CONVOCAÇÃO
S. SCHNEIDER EIRELI EPP 
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda 
melhor classificada no item 109 do Pregão Eletrônico nº 156/2020, 
tendo por objeto o Registro de Preços para a aquisição de itens 
do tipo: brinquedos educativos, material de uso pedagógico / te-
rapêutico, para que, tendo em vista o cancelamento unilateral da 
ARP celebrada com a empresa melhor classificada, se manifeste 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar desta publicação, 
se há interesse em assumir a Ata conforme abaixo:
Item 18 - BRINQUEDO PEDAGÓGICO  [BRINQUEDO PEDAGÓ-
GICO] Conhecendo as profissões (Caixa) 72 peças em MDF for-
mando 24 conjuntos medindo 120mm x 60mm x 3mm, com ilustra-
ções de profissões, seus instrumentos de trabalho e nominação, 
acondicionada em caixa de madeira tipo estojo medindo 210mm 
x 153mm x 45mm. Embalagem encolhível. No valor unitário de 
R$65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos), 40 unidades.
Publique-se
Em 09 de março de 2021.

Caroline Portela
Técnica em Licitação

CONVOCAÇÃO
VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALA-
RES EIRELI EPP 
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda 
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melhor classificada no item 85 do Pregão Eletrônico nº 166/2020, 
tendo por objeto o Registro de Preços para a aquisição de ma-
terial médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento 
das atividades e serviços de saúde, para que, tendo em vista o 
cancelamento unilateral da ARP celebrada com a empresa melhor 
classificada, se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar desta publicação, se há interesse em assumir a Ata con-
forme abaixo:
Item 85 - GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 5000 GRAMAS 
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 5000 GRAMAS Gel condu-
tor incolor para Ultrassom, Tens, Fes, Correntes Eletrocardiogra-
ma. Embalagem com 5000gr. No valor unitário de R$19,50 (deze-
nove reais e cinqüenta centavos), 30 unidades.
Publique-se
Em 09 de março de 2021

Caroline Portela
Técnica em Licitação

CONVOCAÇÃO
PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
Caroline Portela, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda 
melhor classificada no item 42 do Pregão Eletrônico nº 166/2020, 
tendo por objeto o Registro de Preços para a aquisição de ma-
terial médico – hospitalar para manter e garantir o atendimento 
das atividades e serviços de saúde, para que, tendo em vista o 
cancelamento unilateral da ARP celebrada com a empresa melhor 
classificada, se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar desta publicação, se há interesse em assumir a Ata con-
forme abaixo:
Item 42 - CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO ROS-
CA METAL 250 ML  CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE OXI-
GÊNIO ROSCA METAL 250 ML Umidificador de oxigênio com ex-
tensão e máscara, tampa e corpo de nylon com rosca em metal. 
Frasco plástico de 250 ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão 
de entrada de oxigênio com rosca metálica. Adapta-se a qualquer 
válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede ca-
nalizada.  Com 01 extensor em PVC e 01 máscara. Modelo de 
referência PROTEC. No valor unitário de R$24,90 (vinte e quatro 
reais e noventa centavos), 40 unidades.
Publique-se
Em 09 de março de 2021

Caroline Portela
Técnica em Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de camisetas des-
tinadas para a campanha do dia 18 de maio - Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, atendendo ao Programa da Proteção Social Especial 
- CREAS, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 29.314,00 (Vinte e nove mil e 
trezentos e quatorze reais).
DATA DA SESSÃO: 24 de março de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da 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.

Marcia Cordiaki
Pregoeira

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preço nº 112/2021, tendo como objeto o “Regis-
tro de Preços para aquisição de material odontológico”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
007/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo 
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a 
Ata de Registro de Preços 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 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 Preço n° 
112/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ODONTOMED CANAÃ LTDA ME, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preço nº 113/2021, ten-
do como objeto o “Registro de Preços para aquisição de material 
odontológico”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 007/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) 
dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada para que ime-
diatamente encaminhe a Ata de Registro de Preços 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 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 Preço n°  
113/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preço nº 114/2021, tendo como objeto o “Regis-
tro de Preços para aquisição de material odontológico”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
007/2021 – SRP, no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo 
a empresa será notificada para que imediatamente encaminhe a 
Ata de Registro de Preços 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 
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de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação, 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 Preço n° 
114/2021, 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, 05 de março de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitação

NOTIFICAÇÃO
Sr: CELSO STACHEIRA
Localização do Lote: PREF. ANTONIO WITCHEMICHEN, R - 0 
- CENTRO

 Fica pelo presente, NOTIFICADO, para que, em 15 
(quinze) dias, a contar da ciência desta, realize a limpeza do lote 
de sua propriedade.  
  Imóvel de indicação fiscal: 01.07.001.0058.0220.001
 Tal notificação visa atender o protocolo 1024/2021 e me-
lhorar o bem estar da população, evitando-se a proliferação de 
répteis, escorpiões, insetos, bem como do Aedes Aegypti (mos-
quito transmissor da dengue).
 Ressaltamos, ainda, que o não cumprimento implicará 
nas sanções previstas na Lei Municipal: 2168/2015.

Prudentópolis, 09 de março de 2021.

Setor de Fiscalização
Prefeitura Municipal de Prudentópolis.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 110/2021 

Pregão Eletrônico 007/2021 

Objeto Registro de Preços para aquisição de material odontológico. 

Contratada 
IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Valor R$ 258,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor 

Aleksander Pedrinho Denczuk. 

Gestor A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário de Saúde. 

Data Prudentópolis, 05 de março de 2021. 

Prazo de Vigência 
A vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da sua assinatura. 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R. P. 104/2021 

Pregão Eletrônico 007/2021 

Objeto Registro de Preços para aquisição de material odontológico. 

Contratada DENTAL OESTE EIRELI EPP 

Valor 
R$ 4.967,10 (Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Sete 

Reais e Dez Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor 

Aleksander Pedrinho Denczuk. 

Gestor A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário de Saúde. 

Data Prudentópolis, 05 de março de 2021. 

Prazo de Vigência 
A vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da sua assinatura. 

 



O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br


		2021-03-09T16:18:17-0300
	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS:77003424000134




