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EXPEDIENTE DECRETOS
DECRETO Nº 653/2021

    

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, bem como na Lei Municipal nº 1.975, 
de 27/06/2012 e conforme o protocolado sob nº 7696/2021;

DECRETA

Art. 1º.  Fica concedida Licença para Trato de Interesses Particu-
lares, a servidora Terezinha De Fatima Ivascho ocupante do car-
go provimento efetivo de Técnica de Enfermagem, pelo período de 
36 meses, contados a partir do dia 22/09/2021.

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, 22 de setembro de 2021.

Osnei Stadler
Prefeito Municipal

 

Emerson Rech
Secretário Municipal de Administração

PORTARIAS
PORTARIA Nº 177/2021

    

O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 91, 
§1º da Lei Municipal Nº 1.975/2012, alterada pela Lei Municipal nº 
2.352/2018, considerando requerimento acompanhado de atesta-
do médico e conforme o protocolado sob nº 7847/2021;

RESOLVE

Art. 1º.  Autorizar a servidora Loren Dayane Stadler Starke, 
ocupante do cargo provimento efetivo de Fisioterapeuta, a au-
sentar-se do seu local de trabalho, durante uma hora diária, que 
poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora, para a fi-
nalidade de amamentar seu filho (a), até a idade máxima de 12 
(doze) meses.

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

Secretaria Municipal de Administração, 22 de setembro de 2021.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
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A empresa fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipula-
do para apresentação da defesa prévia, a sujeitarão às penalidades 
constantes no edital do certame a que se refere, em conformidade 
com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993, bem como das dis-po-
sições do instrumento contratual, quais sejam:

- Multa prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso II, c/c Cláusula 
Décima, §3º, III da ARP 339/2021;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar o Município de Prudentópolis, por prazo de 12 (doze) 
meses, prevista na lei nº 8.666/93, artigo 87, inciso III, c/c Cláusula 
Décima, §1º, II da ARP 339/2021;

A defesa prévia deverá ser protocolada no Protocolo Geral da PMP, 
das 8 às 12 e das 13 às 17 horas ou encaminhada no e-mail: lici-
taprude@prudentopolis.pr.gov.br (assunto: De-fesa Prévia Notifica-
ção nº xxx), sendo de responsabilidade do interessado comunicar a 
servidora abaixo nominada do envio do documento pela via eletrô-
nica, através do fone (42) 3446-8022. 

Prudentópolis, 03 de setembro de 2021.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 05

Marcia Cordiaki, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa abaixo mencionada, ora SEXTA 
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, detergentes, 
estopas e aditivos automotivos para que, tendo em vista o cance-
lamento unilateral da ARP celebrada com a empresa melhor classi-
ficada,  e o desinteresse das empresas: Segunda, terceira, quarta 
e quinta colocadas, se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar desta publicação, se há interesse em assumir a Ata 
conforme abaixo:

MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA

Em 22 de setembro de 2021

Marcia Cordiaki
Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021

Às oito horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de setembro 
do ano de dois mil e vinte e um, na plataforma comprasgoverna-
mentais.gov.br, abriu-se a sessão pública para recebimento e aná-
lise das propostas de preços apresentados em razão do certame 
licita-tório na modalidade Pregão Eletrônico nº 118/2021, tendo por 
objeto o Registro de Preços para Contratação de empresas espe-
cializadas na prestação de serviços de hospedagem em atendi-

LICITAÇÃO
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-cação conforme AR, não apresentado defesa prévia;
 Considerando que conforme decisão 012/2021 exarada 
pelo Secretário de Finan-ças:
NOTIFICO a empresa ENGE ENTREGAS DE BENS E PRO-
DUTOS 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 inscrito 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 impedimen-
to de contratar o Município de Prudentópolis, por prazo de 6 (seis) 
meses, 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 
contratada desta decisão, ressaltando o seu direito de interpor RE-
CURSO, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o qual deverá ser pro-
tocolada no Protocolo Geral da PMP, das 8 às 12 e das 13 às 17 
horas, protocolada direto no link https://prudentopolispr.equiplano.
com.br:7443/contribuinte/#/stpProcessos/abertura ou en-caminha-
da no e-mail: licitaprude@prudentopolis.pr.gov.br (assunto: Recur-
so Notificação nº xxx), sendo de responsabilidade do interessado 
comunicar a servidora abaixo nominada do envio do documento 
pela via eletrônica.

Prudentópolis, 26 de julho de 2021.

NOTIFICAÇÃO Nº 027/2021

Pregão Eletrônico nº 072/2021
Ata de Registro de Preço nº 339/2021

O Município de Prudentópolis, através do Departamento de Licita-
ção, por ordem do Senhor Prefeito Municipal, NOTIFICA a empre-
sa IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNI-
COS LTDA ME, CNPJ: 09.117.354/0001-95, estabelecida na Rua 
Fiação da Saudade, nº 175, Bairro Vila da Saúde, São Paulo – SP, 
CEP 04.144-020, fone: (11) 5594-2217, e-mail: fernandes@dspm.
com.br/ wellington@dspm.com.br, representada pelo Sr. Edivaldo 
Fernandes Csipai, portador do RG nº 11.434.546 e inscrito no CPF 
nº 574.571.318-68, denominada CONTRATADA, para que no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, apresente DEFESA PRÉVIA referente as 
condutas mencionadas no Protocolo nº 7362/2021, ora anexado.
Alega a responsável pela emissão dos empenhos no Almoxarifado 
Central que a empresa não promoveu a entrega dos itens solicita-
dos na RE 3798/2021 datada de 18/08/2021, ultrapassado o prazo 
máximo de entrega previsto na ARP. Mas ainda mais grave que 
isso, alega a mesma que a empresa não confirma recebimento 
nos e-mails enviados, nem é possível realizar o contato via tele-
fone, anexa no seu relato os números em que foram realizadas 
tentativas de contato.
Esta que vos subscreve, antes da emissão da notificação também 
tentou diversos contatos sem sucesso, via telefone e via e-mail.

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 

Sanapy GALÃO 

50 litros  

35 169,90 5.946,50 

Lote 

001 

30 DETERGENTE  Detergente 

referência: Solupam desengraxante 

líquido concentrado com diluição na 

proporção de 1 por 40 

Sanapy GALÃO 

50 litros 

25 175,00 4,375,00 
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mento às necessidades de estadia para usuários indicados pela 
Secretaria de Assistência Social. Foi considerada DESERTA em 
razão da inexistência de proposta. 

Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de se-
tembro do ano de dois mil e vinte e um, na plataforma compras-
governamentais.gov.br, abriu-se a sessão pública para recebimen-
to e análise das propostas de preços apresentados em razão do 
certame licita-tório na modalidade Pregão Eletrônico nº 126/2021, 
tendo por objeto a aquisição de 01 (um) veículo utilitário zero quilô-
metro, cabine simples e 01 (um) veículo utilitário zero qui-lômetro, 
cabine dupla. Foi considerada DESERTA em razão da inexistência 
de proposta. 

Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021

OBJETO: Registro de Preços para contratação de serviços de de-
sinsetização, desratiza-ção, descupinização, dedetização, limpeza 
de caixa, d'água e Esgotamento de Fossas sépticas.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 473.181,66 (quatrocentos e se-
tenta e três mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e seis cen-
tavos).
DATA DA SESSÃO: 06 de outubro 2021 às 08:30hrs, junto a pla-
taforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.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.

Andriele S. Lupepsa
Pregoeira

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa AMA PRUDY COMÉRCIO DE FERRA-
GENS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 471/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais de torno e solda”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 120/2021, 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 Preço 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 Preço n° 471/2021, 
cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas assinaturas e 
também da responsabilidade em aces-sar as devidas cópias que 
serão disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de 
contratos.

Prudentópolis – PR, 22 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRA-
GENS E FERRAMENTAS LTDA, convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços nº 472/2021 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais 
de torno e solda”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 120/2021, 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 Preço 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 Preço n° 472/2021, 
cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas assinaturas e 
também da responsabilidade em aces-sar as devidas cópias que 
serão disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de 
contratos.

Prudentópolis – PR, 22 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRE-
LI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 473/2021 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de torno e solda”, referente ao Proces-
so Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 120/2021, 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 Preço 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 Preço n° 473/2021, 
cientes da pu-blicação do mesmo após as devidas assinaturas e 
também da responsabilidade em aces-sar as devidas cópias que 
serão disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de 
contratos.

Prudentópolis – PR, 22 de setembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 217/2018
Concorrência Pública nº 004/2018.

Partes: Município de Prudentópolis e Rubens João Mereth.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VEÍCULO
O veículo que será utilizado na execução dos serviços, passa a 
ser:
Veículo 01: VEICULO: HONDA HR-V EXL CVT – BRANCO – ANO/
MODELO: 2019/2020 – CHASSI =   93HRV2870LZ100268. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Prudentópolis, 22 de setembro de 2021.
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021

OBJETO: Aquisição de Caminhonete 4x4 cabine dupla, para aten-
der às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 221.291,33 (duzentos e vinte e 
um mil e duzentos e no-venta e um reais e trinta e três centavos).
DATA DA SESSÃO: 06 de outubro de 2021 às 13:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.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 ho-
ras e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Andriele S. Lupepsa
                                             Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

OBJETO: Registro de Preços a aquisição de material esportivo 
para as secretárias solici-tantes no Município de Prudentópolis –
PR.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 202.928,90 (duzentos e dois mil 
e novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos).
DATA DA SESSÃO: 07 de outubro de 2021 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudento-
polis.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 ho-
ras e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Andriele S. Lupepsa
                                            Pregoeira  

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO
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