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LEIS
LEI Nº 2.462/2021
Altera a Lei Municipal nº 2.211, de 27/04/2016, revoga a Lei
Municipal nº 2.354, de 13 de fevereiro de 2019, e dá outras
providências.
O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu
Prefeito sanciono a seguinte;
LEI
Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 2211/2016, de 27
de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, Gestor Municipal do
Sistema Único de Saúde – SUS, autorizado a firmar convênio com
o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, objetivando a operacionalização das ações de assistência farmacêutica, através da aquisição de medicamentos essenciais à população usuária do SUS,
no valor de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por ano.”
Art. 2º. Fica revogada a Lei Municipal nº 2.354, de 13 de
fevereiro de 2019.
ção.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaPaço Municipal, 21 de maio de 2021.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
INICIATIVA: PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei nº 015/2021
LEI Nº 2.463/2021

“Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de contratos
vinculados ao Regime Especial de Contratação instituído pela
Lei nº 1.434, de 13 de abril de 2005”.
O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu
Prefeito sanciono a seguinte;
LEI
Art. 1º. Face a vigência de emergência em saúde pública, conforme o Decreto Municipal nº 143, de 18/03/2020, e de
situação de calamidade pública conforme Decreto 318/2020 de
15/06/2020, e Decreto 313/2021 de 14/04/2021, reconhecidos
pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná conforme Decretos Legislativos nº 13, de 17/06/2020 e nº 12, de 05/05/202;, e
em razão do atual momento pandêmico, com expressivo aumento
de casos confirmados de COVID-19, e a necessidade de continuidade dos serviços públicos de saúde sob pena de prejuízo ao
atendimento da população, fica autorizada a prorrogação, em caráter excepcional, dos contratos vinculados ao Regime Especial
de Contratação instituído pela Lei nº 1.434, de 13 Abril de 2005,
para o exercício das funções públicas de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Bioquímico/Farmacêutico, Enfermeiro (a), Médico
Centro – PSF, Médico Clínico Geral – CAPS, Médico Interior –
PSF e Técnico em Enfermagem, firmados com base nos Editais
de Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2020, Edital nº
02/2020, Edital nº 01/2021 e Edital nº 02/2021, bem como os demais editais a serem publicados com a finalidade de atender a
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demanda ocasionada pelos serviços de saúde no enfrentamento
à Covid-19.
§ 1º. O prazo máximo de vigência do contrato individual
de trabalho, considerando termo originário e termos aditivos, não
poderá exceder 24 meses.
§ 2º. A autorização estabelecida neste artigo aplica-se a
todos os contratos atualmente vigentes, bem como ratifica eventuais atos de prorrogação necessários para continuidade do serviço
público de saúde a partir de 20 de Maio de 2021.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ratificando eventuais atos de prorrogação necessários para
continuidade do serviço público de saúde a partir de 20 de Maio
de 2021.
Paço Municipal, 21 de maio de 2021.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
INICIATIVA: PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei nº 019/2021

DECRETOS
DECRETO Nº 362/2021
DATA: 07/05/2021
SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor total
de R$ 728.725,79 (setecentos e vinte e oito mil setecentos e
vinte e cinco reais e setenta e nove centavos).
O Prefeito do Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização
contida no inciso I, do artigo 9º da Lei Orçamentária nº 2.441 de
19 de novembro de 2020.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município,
para o exercício de 2021, um Crédito Adicional Suplementar na
importância de R$ 728.725,79 (setecentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos).
07 SECREARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2140.1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS RECREATIVAS E ÁREAS DE LAZER
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
003020 000000 Recursos Ordinários (Livres) …...................... R$ 3.000,00
07 SECREARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2140.1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS RECREATIVAS E ÁREAS DE LAZER
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
003025 000955 C.R.843659/2017 - M.ESPORTE - REFORMA QUADRA
ESPORTES …........................................................................ R$ 45.322,18
08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.007 FMS - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
10.301.2070.2063 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
004790 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) …............
................................................................................................. R$ 4.000,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
14.003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
15.451.2100.1100 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
007323 000896 Conv. 030/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

PAPANDUVA ….................................................................... R$ 676.403,61
TOTAL...................................................................................R$ 728.725,79

Art. 2º - Para cobertura de parte dos créditos abertos
de conformidade com o artigo primeiro, será utilizado como recurso o Excesso de Arrecadação de Recurso Vinculado de Fonte
de Receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do Art. 43,
parágrafo primeiro, inciso II da Lei Federal 4.320/64:
FONTE: RECURSOS VINCULADOS
ID/USO/FONT
CONTA
E
BANCÁRIA Nº
3.1.896
43088-9
TOTAL DAS FONTES

DESCRIÇÃO
B.B. - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PAPANDUVA DE BAIXO

VALOR
R$ 676.403,61
R$ 676.403,61

Art. 3º - Para cobertura de parte dos créditos abertos de
CONTAcom o artigo primeiro, será utilizado como recurso
conformidade
DESCRIÇÃO
VALOR
BANCÁRIA Nº
647102-0
CAIXA - C.R.
843659/2017-ME
ESPORTE doR$
45.322,18
o 3.3.955
o Superávit
Financeiro
apurado
em- REFOR/AMPL.
balançoGINÁSIO
patrimonial
exerTOTAL DAS FONTES
R$ 45.322,18
cício anterior de Recurso Vinculado de Fonte de Receita conforme
demonstrativo
ID/USO/FONT
CONTAabaixo, na forma do Art. 43, parágrafo primeiro, inDESCRIÇÃO
VALOR
E
BANCÁRIA Nº
ciso
I da Lei
Federal 4.320/64:
3.1.896
43088-9
B.B. - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PAPANDUVA DE BAIXO
R$ 676.403,61

ID/USO/FONTE

R$ 676.403,61

TOTAL DAS FONTES

FONTE: RECURSOS VINCULADOS
ID/USO/FONTE
3.3.955

CONTA
BANCÁRIA Nº
647102-0

DESCRIÇÃO
CAIXA - C.R. 843659/2017-ME - REFOR/AMPL. GINÁSIO ESPORTE
TOTAL DAS FONTES

VALOR
R$ 45.322,18
R$ 45.322,18

Art. 4º – Para cobertura de parte dos créditos abertos
no artigo 1º, serão utilizados como recursos o cancelamento das
seguintes dotações:
07 SECREARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Cancelamento
07.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
27.812.2140.2044 MANUTENÇÃO E APRIMOR. DE ATIVIDADES DO
DPTO DE ESP. E RECREAÇÃO
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
003060 000000 Recursos Ordinários (Livres) …...................... R$ 3.000,00
08 SECRETARIA DE SAÚDE Cancelamento
08.003 FMS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
10.302.2070.2057 APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA A SAÚDE
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
004350 000303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) …............
................................................................................................. R$ 4.000,00
TOTAL......................................................................................R$ 7.000,00

Art. 5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação produzindo seus efeitos legais a partir da data de sua
edição, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Prudentópolis, em 07 de maio
de 2021.
OSNEI STADLER
PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ MARCELO ANTONIO
CONTADOR CRC/PR047055/O-0

LICITAÇÕES
1º Termo de Apostilamento ao Contrato sob nº 002/2021
Partes: Município de Prudentópolis e WAM Licitações Ltda
Epp.
Tomada de Preço nº 021/2020
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CORREÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Passa a constar no Sistema Equiplano, como data de inicio da
execução 26 de março de 2021, conforme Ordem de Serviço emitida pelo departamento de engenharia e planejamento urbano.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Prudentópolis – PR, 31 de março de 2021.
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tratos.

Ata de R. P.

194/2021

Prudentópolis - PR, 21 de maio de 2021.

Pregão Eletrônico

026/2021

Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações

Registro de Preços para aquisição de suprimentos de
informática e demais itens eletrônicos destinados a

Objeto

diversas secretarias.

Contratada

PAGNAN & BACHES LTDA ME
R$ 1.332,36 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e

Valor

Trinta e Seis Centavos)
A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo do servidor

Fiscal

Paulo Ariel Pechefist.
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário da Pasta

Gestor

Solicitante.

Data

Prudentópolis, 16 de abril de 2021.
A vigência do contrato/Ata de Registro de Preço será de 12

Prazo de Vigência

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato/Ata de RP

__________________________________________________________________
1º Termo de Apostilamento ao Contrato sob nº 002/2021

TERMO DE
CONVOCAÇÃO
Partes: Município de Prudentópolis
e WAM
Licitações Ltda Epp.

Fortclenan Comercio de Equipamentos Eireli, convocada a assinar a Ata de RP/Contrato nº263/
CLÁUSULA
– DA
CORREÇÃO
DO PRAZO
DE EXECUÇÃO
2021quePRIMEIRA
tem como
objeto
o Registro
de Preços
para aquisição de
Passa
constar no Sistema Equiplano,
como Individual),
data de inicio da
execução 26
março de
EPIsa(Equipamentos
de Proteção
referente
aodeProces2021,
conforme Ordem
de Serviço emitida
departamento
de engenharia
so Licitatório
na modalidade
Pregãopelo
Eletrônico
Nº 040/2021,
noe
prazo de 05
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanplanejamento
urbano.
ções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art.SEGUNDA
81 da lei– 8.666/93.
CLÁUSULA
DA RATIFICAÇÃO
A Contrato
Administrativo
As demais cláusulas
permanecem
inalteradas. será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
Prudentópolis – PR, 31 de março de 2021.
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 RP n° 263/2021, 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.
Fica nº
a 021/2020
empresa
Tomada de Preço

Prudentópolis - PR, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa Digito Comercial - Eireli, convocada
a assinar a Ata de RP/Contrato nº255/2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 255/2021, 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 con-

TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa C. Parra Vieira, convocada a assinar a
Ata de RP/Contrato nº256/2021que tem como objeto o Registro
de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 256/2021, 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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa Stokmed Produtos Hospitales Ltda,
convocada a assinar a Ata de RP/Contrato nº257/2021que tem
como objeto o Registro de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 257/2021,
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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa Hortoplus Produtos Odontologicos e
Hospitalares Ltda, convocada a assinar a Ata de RP/Contrato
nº258/2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº
040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
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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 RP n° 258/2021, 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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa RP Comercial Ltda, convocada a assinar a Ata de RP/Contrato nº259/2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 259/2021, 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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa Primazia Materiais Medico Hospitalares Eireli, convocada a assinar a Ata de RP/Contrato nº261/
2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 261/2021, 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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO

SEXTA - FEIRA, 21 DE MAIO DE 2021 - EDIÇÃO 2087

Fica a empresa Cirurgica Itamaraty Comercio e Industria - Eireli, convocada a assinar a Ata de RP/Contrato nº262/
2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 262/2021, 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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa Fernando Uniformes Eireli, convocada
a assinar a Ata de RP/Contrato nº260/2021que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de EPIs (Equipamentos
de Proteção Individual), referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2021, 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 Contrato Administrativo será encaminhado através de
correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado pelo
licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a 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 RP n° 260/2021,
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, 21 de maio de 2021.
Lidiane Campagnaro
Departamento de Licitações
TERMO DE CANCELAMENTO AMIGÁVEL DE ITEM DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 320/2020
O MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no CNPJ
sob nº 77.003.424/0001-34, sediada à Rua Rui Barbosa, 801,
nesta cidade, devidamente representada pelo Prefeito Municipal Sr. Osnei Stadler, RG nº 5.578.561-9/PR e inscrito no CPF
sob nº 678.754.409-04, residente e domiciliado na Rua Capitão Francisco Durski Silva, n°1049, centro, nesta cidade, resolve CANCELAR os itens 20 e 44 da ARP nº 320/2020 celebrada
com ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ
n° 12.014.370/0001-67, localizada na Rua Marechal Deodoro,
nº 177, Bairro Cristo Rei, Pato Branco – PR, CEP: 85.507-520,
fone: (46) 3225-5767/ 9 9972-4795, e-mail: licitacao@abcdistribuidora.far.br, representada pela Sra. Dalci Dambros, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 6.686.835-4 e inscrita no CPF nº
546.515.499-34, pelos motivos expostos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MOTIVAÇÃO
A Contratada firmou a ARP n° 320/2020 em 06 de novembro de
2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 125/2020 tendo por
objeto o Registro de Preços para a aquisição de medicamentos
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços
de saúde.
A empresa acima citada informa que, não possuí estoque para o
fornecimento dos itens vencidos, e para que o consórcio não seja
prejudicado com a demora na entrega, solicita o cancelamento
dos mesmos.
Assim sendo, conforme está previsto na Cláusula Décima Primeira, §3º da ARP, opera-se a partir desta data o cancelamento dos
itens 20 e 44 da Ata de Registro de Preço nº 320/2020 formalizada com a empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA.
Parágrafo Único: As partes dão por cancelado os itens 20 e 44 da
ARP nº 320/2020, não subsistindo nenhuma pendência financeira
e/ou quaisquer obrigações entre a partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
O cancelamento está fundamentado no disposto no artigo 79, II
da Lei nº 8.666/93.
Prudentópolis, 20 de maio de 2021.
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa D. MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL LTDA,, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preços n° 231/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição de curativos específicos, para uso no ambulatório de feridas do Centro Municipal de
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 035/2021, 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 encaminhado 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 n°
231/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS
LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços n°
232/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição de curativos específicos, para uso
no ambulatório de feridas do Centro Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
035/2021, 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 encaminhado 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 n°
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232/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ORTOSANI PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços n°
233/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição de curativos específicos, para uso
no ambulatório de feridas do Centro Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
035/2021, 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 encaminhado 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 n°
233/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI ME, convocada a assinar a Ata de Registro
de Preços n° 234/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição de curativos específicos, para uso no ambulatório de feridas do Centro Municipal de
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico nº 035/2021, 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 encaminhado 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 n°
234/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ROSSANE SERAFIM MATOS EPP,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços n° 235/2021
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para a presente licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição de curativos específicos, para uso no ambulatório de feridas do Centro Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 035/2021, 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 encaminhado 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 n°
235/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa VUELO PHARMA LTDA, convocada a
assinar a Ata de Registro de Preços n° 236/2021 para a presente
licitação, que tem por objeto o, “Registro de Preços para aquisição
de curativos específicos, para uso no ambulatório de feridas do
Centro Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 035/2021, 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 encaminhado 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 n°
236/2021, 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, 11 de maio de 2021.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos
para manter e garantir o atendimento das atividades e serviços
de saúde.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 336.072,20 (trezentos e trinta e
seis mil e setenta e dois reais e vinte centavos).
DATA DA SESSÃO: 08 de junho 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.
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Andriele Sydoski
Pregoeira

O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br

