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EXPEDIENTE DECRETOS
DECRETO Nº. 635/2021

Dispõe sobre desapropriação do imóvel a que se refere e dá 
outras providências. 

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso VIII, 
da Lei Orgânica Municipal, artigos 2º e artigo 6º do Decreto-Lei 
Federal nº 3.365, de 21/06/1941, em conformidade com o proto-
colado sob nº 6340/2021;

DECRETA

Art. 1º. 	 Fica	 declarada	 de	 utilidade	 pública,	 para	 fins	 de	 desa-
propriação	amigável	ou	judicial,	 	com	a	finalidade	de	retirada	de	
cascalho, nos termos do artigo 15 caput, do Decreto-Lei Federal 
nº 3.365/1941, parte de um imóvel rural, medindo 12.100,00m² 
(doze mil e cem metros quadrados ), integrante de área maior, 
matriculado sob n° 3.441, do CRI local, de propriedade de SILVIA 
BUWAI BAHRI e PAULO CESAR BAHRI ou a quem de direito 
pertencer, com fulcro nos artigos 2º e 6º do Decreto-Lei Federal nº 
3.365/1941, e possui as seguintes medidas e confrontações: 

"A medição teve início no marco PP0, cravado a margem da es-
trada municipal, na divisa com terras dos mesmos proprietários 
e desse marco, segue no azimute de 113º32’13” e distância de 
297,13 metros, até encontrar o marco 01. Desse marco, segue no 
az 204º56’27” e distância de 40,95 metros, dividindo com terras 
de Silvia Buwai Bahri e Paulo Cesar Bahri, até o marco 02. Desse 
marco, segue no az 292º46’16” e distância de 268,15 metros, con-
frontando com terras de Silvia Buwai Bahri e Paulo Cesar Bahri, 
até o marco 03. Desse marco, segue dividindo com a estrada 
municipal, na extensão de 52,60 metros, até encontrar o marco 
inicial, PP0."

Art. 2º. 	 Declarada	a	utilidade	pública,	ficam	as	autoridades	admi-
nistrativas autorizadas a adentrar no imóvel constante na presen-
te declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio 
de força policial. 

Art. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 13 de setembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 175/2021

     
“Concede afastamento a servidora gestante que menciona, 

e dá outras providências”.
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3º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 452/2018 firmado entre o 
Município de Pruden-tópolis e Fintel Sistema de Informática 

Eireli ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
Prorroga-se a vigência até 13 de setembro de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em	decorrência	do	disposto	na	cláusula	acima,	fica	acrescido	ao	
contrato o valor de R$ 137.640,00 (cento e trinta e sete mil seiscen-
tos e quarenta reais), conforme abaixo dis-criminado:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas originais do contrato permanecem inalteradas.

Prudentópolis, 09 de setembro de 2021.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa BACH INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
428/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos de 
limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimen-
tícios	de	panificação,	material	de	armarinho,	jogos	pedagógicos	e	
educativos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) 
para a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV 
nº 5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 comuni-cada, 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 428/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRE-
LI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 429/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de custeio (produtos de limpeza, 
materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimentícios 
de	panificação,	material	de	armarinho,	jogos	pedagógicos	e	educa-
tivos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) para 

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, inciso IX 
da Lei Orgânica Municipal; Em conformidade com a Lei Federal 
nº 14.151, de 12/05/2021;Considerando o disposto na Portaria nº 
073/2021; e Conforme o protocolado sob nº 7622/2021;

RESOLVE

Art. 1º. Conceder afastamento a servidora gestante Rosemere 
Aparecida Lima Franca Volanin, ocupante do cargo temporário de 
Professora-PSS, durante a emergência de saúde pública de im-
portância nacional decorrente do novo coronavírus.

§1º. A	servidora	afastada	nos	 termos	do	caput	deste	artigo	fica-
rá à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho 
a distância.

Art. 2º.  Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração, 14 de setembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 01

Marcia Cordiaki, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa abaixo mencionada, ora SEGUN-
DA	melhor	classificada	nos	itens	29	e	30	do	Pregão	Eletrônico	nº	
025/2021,	tendo	por	objeto	para	aquisição	de	óleos	lubrificantes,	
graxas, detergentes, estopas e aditivos automotivos Registro de 
Preços	 para	 aquisição	 de	 óleos	 lubrificantes,	 graxas,	 detergen-
tes, estopas e aditivos automotivos 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:

K. LUBRIFICANTES EIRELI

Em 13 de setembro de 2021

Marcia Cordiaki
Setor de Licitações

Lote Item Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtd. Preço 

unitário 

Preço 

total 

Lote 

001 

29 DETERGENTE  Detergente líquido 

referência: Intercap ativado 

concentrado com diluição na 

proporção de 1 por 40 

Cornélio 

Química 

GALÃO 

50 litros  

35 78,50 2.747,50 

Lote 

001 

30 DETERGENTE  Detergente 

referência: Solupam desengraxante 

líquido concentrado com diluição na 

proporção de 1 por 40 

Cornélio 

Química 

GALÃO 

50 litros 

25 78,50 1.962,50 

 

Item Descrição do produto/serviço Unidade 

de 

medida 

Qtd a ser 

aditivada 

Preço 

unitário. 

Preço total 

2 Suporte Técnico: 

Declarações Mensais de Instituições 

Financeiras 

Cupom Fiscal de Serviços Simples 

Nacional  

Serv 12 R$ 

11.470,00 

R$ 

137.640,00 
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a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV nº 
5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 comuni-cada, 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 429/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS 
EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
430/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos de 
limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimen-
tícios	 de	 panificação,	material	 de	 armarinho,	 jogos	 pedagógicos	
e educativos, materiais elétricos, materiais de informática e uni-
forme) para a execução do convênio nº 823564/2015, Programa 
SICONV nº 5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2021, 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 comuni-cada, 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 430/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA 
ROSA LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
431/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos de 
limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimen-
tícios	 de	 panificação,	material	 de	 armarinho,	 jogos	 pedagógicos	
e educativos, materiais elétricos, materiais de informática e uni-
forme) para a execução do convênio nº 823564/2015, Programa 
SICONV nº 5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2021, 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 comuni-cada, 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 431/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 432/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de custeio (produtos de limpeza, ma-
teriais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimentícios de 
panificação,	material	de	armarinho,	jogos	pedagógicos	e	educati-
vos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) para 
a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV nº 
5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 comuni-cada, 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 en-
trega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 432/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 433/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de custeio (produtos de limpeza, ma-
teriais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimentícios de 
panificação,	material	de	armarinho,	jogos	pedagógicos	e	educati-
vos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) para 
a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV nº 
5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 comuni-cada, a empresa, através 
de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão 
e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas 
as páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a 
entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 433/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOU-
ZA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
434/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos de 
limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimen-
tícios	de	panificação,	material	de	armarinho,	jogos	pedagógicos	e	
educativos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) 
para a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV 
nº 5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias cor-
ridos, 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 comuni-cada, a empresa, através 
de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão 
e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas 
as páginas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a 
entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 434/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa GUILHERME CARVALHO COMÉRCIO 
ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 435/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de custeio (produtos de limpeza, 
materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimentícios de 
panificação,	material	de	armarinho,	 jogos	pedagógicos	e	educati-
vos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) para 
a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV nº 
5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corri-
dos, 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 comuni-cada, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 435/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa HERNANDES & CIA LTDA EPP, convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 436/2021 para a 
presente licitação, que tem por objeto a “Registro de Preços para 
aquisição de materiais de custeio (produtos de limpeza, materiais 
de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
materiais	de	consumo	em	geral,	gêneros	alimentícios	de	panifi-
cação, material de armarinho, jogos pedagógicos e educativos, 
materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) para a 
execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV nº 
5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalida-
de Pregão Eletrônico nº 107/2021, 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 comuni-cada, 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 Prefei-
tura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 436/2021, 
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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA 
EIRELI EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 437/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos 
de limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios pere-
cíveis e não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros 
alimentícios	de	panificação,	material	de	armarinho,	 jogos	peda-
gógicos e educativos, materiais elétricos, materiais de informá-
tica e uniforme) para a execução do convênio nº 823564/2015, 
Programa SICONV nº 5500020150002”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2021, no pra-
zo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das san-
ções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao cons-
tante 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 



6 TERÇA- FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO 2162ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

na fase de habilitação ou será comuni-cada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 437/2021, 

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, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELA-
RIA EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
438/2021 para a presente licitação, que tem por objeto a “Registro 
de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos de lim-
peza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e 
não perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimen-
tícios	 de	 panificação,	material	 de	 armarinho,	 jogos	 pedagógicos	 e	
educativos, materiais elétricos, materiais de informática e uniforme) 
para a execução do convênio nº 823564/2015, Programa SICONV 
nº 5500020150002”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da refe-
rida 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 comuni-cada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 438/2021, 
cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas	no	site	oficial	do	município	pela	divisão	de	contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa M. E. GRAEBIN ME, convocada a assinar 
a Ata de Registro de Preços nº 439/2021 para a presente licitação, 
que tem por objeto a “Registro de Preços para aquisição de materiais 
de custeio (produtos de limpeza, materiais de expediente, gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de consumo em 
geral,	 gêneros	 alimentícios	 de	 panificação,	material	 de	 armarinho,	
jogos pedagógicos e educativos, materiais elétricos, materiais de in-
formática e uniforme) para a execução do convênio nº 823564/2015, 
Programa SICONV nº 5500020150002”, referente ao Processo Lici-
tatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 107/2021, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabeleci-
das 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 comuni-cada, a empresa, através de 
contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assi-
natura do instrumento em 02 (duas) vias, rubricando todas as pági-
nas e inclusive com duas testemunhas, providenciando a entrega da 
via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 439/2021, 

cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão 
disponibilizadas	no	site	oficial	do	município	pela	divisão	de	contratos.

Prudentópolis – PR, 13 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

NOTIFICAÇÃO 010/2021
Pregão Eletrônico 031/2021

Ata de Registro de Preços 218/2021

Considerando o que consta no processo nº 4425/2021, que aponta 
a recusa da em-presa em assinar a ARP 218/2021, sem retorno de 
contato algum.
Considerando	que	a	contratada	foi	notificada	na	forma	do	artigo	87	
da	LLCA,	através	da	Notificação	nº	014/2021	do	interesse	em	aplicar	
multa e suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
contratar	com	o	município	de	Prudentópolis,	recebendo	a	notifi-ca-
ção conforme AR, não apresentado defesa prévia;
Considerando que conforme decisão 012/2021 exarada pelo Secre-
tário de Finan-ças:
NOTIFICO a empresa ENGE ENTREGAS DE BENS E PRODUTOS 
LTDA, CNPJ nº 34.754.202/0001-40, estabelecida na Rua Ledy 
Afonso Roderjan, nº 1615, Bairro Vila Prohmann, São Mateus do 
Sul – PR, CEP 83.900-000, fone (41) 9 9676-9963, e-mail: en-ge.
entregas@gmail.com, representada pelo Sr. Paulo Roberto Gorish 
Wilkom, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.899.018-8 e ins-
crito no CPF nº 056.403.089-90, da aplicação da sanção, conforme 
segue:
- Multa prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso II, c/c item 23.4 do 
Edital de Pregão Ele-trônico nº 031/2021, no valor total de R$ 713,40 
(setecentos e treze reais e quarenta centa-vos);
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar o Município de Prudentópolis, por prazo de 6 (seis) me-
ses, prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso III, c/c item 23.1.1 do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2021. 

Nos termos do §1° do art. 109 da Lei 8.666/93, NOTIFICA-SE a con-
tratada desta decisão, ressaltando o seu direito de interpor RECUR-
SO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o qual deverá ser protocolada 
no Protocolo Geral da PMP, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, proto-
colada direto no link https://prudentopolispr.equiplano.com.br:7443/
contribuinte/#/stpProcessos/abertura ou en-caminhada no e-mail: 
licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br	 (assunto:	 Recurso	 Notificação	
nº xxx), sendo de responsabilidade do interessado comunicar a ser-
vidora abaixo nominada do envio do documento pela via eletrônica.

Prudentópolis, 26 de julho de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especia-
lizada para forneci-mento de aparelhos de tacógrafos novos, caixas 
de discos, bobinas, placas, para tacógra-fo, molduras, peças e servi-
ço de manutenção e aferição em tacógrafos.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 199.348,35 (Cento e noventa e 
nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
DATA DA SESSÃO: 29 de setembro de 2021, às 08:30, junto a pla-
taforma: 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 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 S. Lupepsa
                                              Pregoeira  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2020 - 
SAÚDE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 31/2021 

PROTOCOLO 7169/2021

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista a homologação dos resultados do Processo Seletivo 
Simplificado	 –	Edital	 nº	 001/2020,	 pelo	Decreto	 nº	 116/2020	 de	 03	
de março de 2020, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste ato, até 
20/09/2021, a partir das 08:30 horas, no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Cen-
tro – Prudentópolis - Pr, para apresentar a documentação para con-
tratação, devendo apresentar-se no inicio do prazo para tomar conhe-
cimento dos documentos necessários.

Ata de R. P. 406/2021 

Pregão 
Eletrônico 

076/2021 

Objeto 

Registro de Preços para a manutenção/higienização e instalação de 

ar-condicionado, aquisição de compressores de ar-condicionado e 

cargas de gás para os aparelhos de diversas Secretarias 

Municipais. 

Contratada RNG COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 

Valor 
R$ 53.531,00 (Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Um 

Reais) 

Fiscal 

A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo dos servidores: 

Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura: Thiago 

Henrique Paizani; Secretaria Municipal de Educação: Inácio 

Kosechen; Secretaria Municipal de Turismo: Suéllen Erdmann; 

Secretaria Municipal de Assistência Social: Tatiane Schirlo 

Sybrux; Secretaria Municipal de Saúde: Amauri Ortiz Mosquer; 

Secretaria Municipal de Cultura: Sandra Mara Viana Sureke e 

Fernando de Mello Demenech; Secretaria Municipal de 
Administração: Selmo Andrei Bobato; Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio: Cecília Prusnal; Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação: Emerson José Koupak; Secretaria 
Municipal de Finanças: Gilvan Bobato; Secretaria Municipal de 
Agricultura: Ambrozio Jak; Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente: Willian Marcelo Charnei; Secretaria Municipal de 
Planejamento e Obras: Nicole Cavali da Luz. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo dos Secretários das Pastas 

Solicitantes. 

Data Prudentópolis, 02 de setembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

A vigência do contrato/Ata de Registro de Preço será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

contrato/Ata de RP. 

 

Ata de R. P. 405/2021 

Pregão 
Eletrônico 

076/2021 

Objeto 

Registro de Preços para a manutenção/higienização e instalação de 

ar-condicionado, aquisição de compressores de ar-condicionado e 

cargas de gás para os aparelhos de diversas Secretarias 

Municipais. 

Contratada PAULO GAIOCHA CLIMATIZAÇÕES DE AMBIENTES ME 

Valor R$ 76.183,00 (Setenta e Seis Mil, Cento e Oitenta e Três Reais) 

Fiscal 

A fiscalização da(s) Ata(s) ficará a cargo dos servidores: 

Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura: Thiago 

Henrique Paizani; Secretaria Municipal de Educação: Inácio 

Kosechen; Secretaria Municipal de Turismo: Suéllen Erdmann; 

Secretaria Municipal de Assistência Social: Tatiane Schirlo 

Sybrux; Secretaria Municipal de Saúde: Amauri Ortiz Mosquer; 

Secretaria Municipal de Cultura: Sandra Mara Viana Sureke e 

Fernando de Mello Demenech; Secretaria Municipal de 
Administração: Selmo Andrei Bobato; Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio: Cecília Prusnal; Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação: Emerson José Koupak; Secretaria 
Municipal de Finanças: Gilvan Bobato; Secretaria Municipal de 
Agricultura: Ambrozio Jak; Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente: Willian Marcelo Charnei; Secretaria Municipal de 
Planejamento e Obras: Nicole Cavali da Luz. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo dos Secretários das Pastas 

Solicitantes. 

Data Prudentópolis, 02 de setembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

A vigência do contrato/Ata de Registro de Preço será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 

contrato/Ata de RP. 

 

Ata de R. P. 425/2021 

Pregão 
Eletrônico 

099/2021 

Objeto 
Registro de Preços para contratação de serviços de recapagem de 

pneus. 

Contratada IMPÉRIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME 

Valor R$ 104.660,00 (Cento e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Reais) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo do servidor Sr. José Luiz 
Bini. 

Gestor 
O Gestor da presente Ata de R. P. ficará a cargo do Secretário da 

Pasta Solicitante. 

Data Prudentópolis, 13 de setembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

O prazo de vigência da presente Ata de R. P. será de 12 (doze) 
meses, a contar de sua assinatura 

 

Ata de R. P. 439/2021 

Pregão 
Eletrônico 

107/2021 

Objeto 

Registro de Preços para aquisição de materiais de custeio (produtos 

de limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios 

perecíveis e não perecíveis, materiais de consumo em geral, 

gêneros alimentícios de panificação, material de armarinho, jogos 

pedagógicos e educativos, materiais elétricos, materiais de 

informática e uniforme) para a execução do convênio nº 

823564/2015, Programa SICONV nº 5500020150002. 

Contratada M. E. GRAEBIN ME 

Valor 
R$ 48.841,32 (Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Um 

Reais e Trinta e Dois Centavos) 

Fiscal 
A fiscalização da Ata de Registro de Preços ficará a cargo das 

servidoras: Tatiane Schirlo Sybrux e Claudia Regina Gaiovicz. 

Gestor 
A gestão do contrato ficará a cargo do secretário da pasta 

solicitante. 

Data Prudentópolis, 13 de setembro de 2021 

Prazo de 
Vigência 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura/ homologação do contrato. No 

caso de contrato o mesmo poderá ser prorrogado mediante 

concordância dos partícipes. 

 

CARGO: MOTORISTA 

Classificação Nº de Inscrição Candidato 

29º 2020021451723 LUCAS MOLOTTO 
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Avisa também que o não comparecimento implicará em exclusão da 
lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 001/2020.

Prudentópolis, 14 de setembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2021 - 
EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 12/2021
PROTOCOLO 7414/2021 – SUBSTITUIÇÃO MATERNIDADE

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas atribui-
ções, e tendo em vista a homologação dos resultados do Processo 
Seletivo	Simplificado	–	Edital	nº	005/2021,	pelo	Decreto	nº	478/2021	
de 05 de julho de 2021, CONVOCA, os candidatos abaixo relacio-
nados, aprovados no referido PSS, para comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste 
ato, até 20/09/2021, a partir das 08:30 horas, no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, sito a Rua Rui Barbo-
sa, 801 – Centro – Prudentópolis - Pr, para apresentar a documen-
tação para contratação, devendo apresentar-se no inicio do prazo 
para tomar conhecimento dos documentos necessários.

Avisa também que o não comparecimento implicará em exclusão da 
lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS 005/2021.

    Prudentópolis, 14 de setembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

EM BRANCO

EM BRANCO

CARGO: PROFESSOR (A) 

Classificação Nº de Inscrição Candidato 

58 2021061472641 MARGARET COSTIN NAHM 

 

EM BRANCO
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