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EXPEDIENTE

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ENGE ENTREGAS DE BENS E PRO-
DUTOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 218/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene 
para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
218/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços nº 219/2021 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais 
de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, re-
ferente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 031/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
219/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ISANETE APARECIDA PACHECO CO-
MÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PAPELARIA ME, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 220/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as di-
versas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, 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 

LICITAÇÕES
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da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
220/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENE-
SES ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
221/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Lici-
tatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
221/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa KELLY A. D. S MINIOLI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços nº 222/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e hi-
giene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das san-
ções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constan-
te do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
222/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

5º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 100/2020
Partes: Município de Prudentópolis e GAJJ Terraplanagem e 
Construção Ltda
Tomada de Preço nº 005/2019 e Protocolo nº 2823/2021
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Prorroga-se o prazo de execução até 29 de junho de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Prorroga-se o prazo de vigência até 28 de agosto de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 29 de abril de 2021.

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa M. E. GRAEBIN ME, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 223/2021 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias 
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 031/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da 
referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
223/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Dispensa de Licitação nº 024/2021
Motivação: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93

Objeto: Aquisição emergêncial de 04(quatro) pneus 245/70 R16 
para o veículo L200, placa  BAI-6094, DB 717.
Contrato nº: 078/2021
Contratada: Denis de Paula Dranski & Cia Ltda
Valor: R$ 3.280,00(três mil, duzentos e oitenta reais).
Data: 05 de maio de 2021.
Vigência: 90 (Noventa) dias
Gestor: Marcelo Hohl Mazurechen
Fiscais: Jocelito Zacalhuk das Chagas

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MULTICENTER & DIGICOLOR ATACA-
DO LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 224/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene 
para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no pra-
zo 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 
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pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
224/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
225/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para 
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Lici-
tatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
225/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa OSMAIR RODRIGUES ME convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 226/2021 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias 
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 031/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da 
referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
226/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa P. P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 227/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as di-
versas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, 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 encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
227/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa SOUZA & FLORES LTDA ME, convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 228/2021 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas 
Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas 
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
228/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ZOOM COMERCIAL EIRELI, convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 229/2021 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas 
Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, 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.
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 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
229/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa KLEBER DE MOURA DALABONA ME, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 230/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as di-
versas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, 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 encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
230/2021, 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, 03 de maio de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 026/2021
Motivação: Artigo 25, II c/c art 13, VI da Lei 8.666/93

Objeto: Contratação de Assessoria com Serviço Técnico para o 
Plano Municipal de Educação
Contrato nº: 074/2021
Contratado: Celso Augusto Souza de Oliveira
Valor: R$ 4.000,00(quatro mil reais).
Data: 30 de abril de 2021.
Vigência: 12 (doze) meses
Gestor: Eliane Dal Pisol
Fiscal: Lucinéia Teresinha Colecha Fabri

SECRETARIA DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

CONVOCAÇÃO:

 O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribui-
ções legais, Resolve: Convocar a Comunidade Prudentopolitana 
para a Audiência Pública virtual a ser realizada no próximo dia 21 
de maio, sexta-feira, via LIVE pela página: https://www.facebook.
com/prefeituraprudentopolis, com início previsto às 09:00h, para 
apresentação do 1º Relatório Quadrimestral referente ao ano de 

2021, da Secretaria Municipal de Saúde, o qual será disponibili-
zado no site da Prefeitura Municipal www.prudentopolis.pr.gov.br. 
Para informações e esclarecimentos esses deverão ser enviados 
ao e-mail audiencia.saude@gmail.com.

Prudentópolis, 04 de maio de 2021.

Marcelo Hohl Mazurechen
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 009/2021

PERMITENTE: Município de Prudentópolis
PERMISSIONÁRIO: Associação dos Faxinalenses e Agricultores 
Familiares de Tijuco Preto, Terra Cortada, Taboão e Bananal.
OBJETO: Permissão de Uso, a título gratuito, dos bens relaciona-
dos no Decreto nº 347/2021 e informações constantes no protoco-
lo sob nº 3252/2021.
VIGÊNCIA: Vinculada a outorga de Permissão de Uso conferida 
através do Decreto nº 633/2020.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2021
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