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EXPEDIENTE
LICITAÇÃO

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 070/2021
Motivação: Artigo 74, da Lei nº 14.333 de 1 de abril de 2021.

Objeto: Credenciamento de empresa (s) para prestação de servi-
ços de hora de retroescavadeira, com operador, para serem utiliza-
dos em trabalhos orientados pela Secretaria Municipal de Transpor-
tes e Infraestrutura, na Região Norte do Município.

Contrato nº: 269/2021
Contratada: ISAEL PABIS TERRAPLANAGEM EPP
Valor: R$ 237.916,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e 
Dezesseis Reais)

Data: Prudentópolis, 03 de novembro de 2021.
Vigência: O presente contrato terá vigência equivalente à vigência 
do processo de credenciamento, sendo esta até a data de 05 de 
outubro de 2022, não sendo possível a prorrogação de tal prazo.
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo do Sr. Elizeu Sandeski, 
Secretário de Transportes e Infraestrutura.
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Sr. Luiz 
Carlos de Almeida.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de aspirador de pó/
água e materiais destinados à limpeza de veículos da Prefeitura.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 40.993,76 (quarenta mil nove-
centos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).
DATA DA SESSÃO: 10 de dezembro 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 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2021

OBJETO: aquisição de uniformes e acessórios para servidores 
(Agentes de Segurança e Agentes de Defesa Civil) do Município 
de Prudentópolis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 55.749,55 (Cinquenta e cinco 
mil, setecentos e quaren-ta e nove reais e cinquenta e cinco cen-
tavos).
DATA DA SESSÃO: 13 de dezembro 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.

Vanessa Ap. Becher Sass
                                             Pregoeira 

Extrato de Dispensa de Licitação nº 086/2021
Motivação: Artigo 24 I,II da Lei 8.666/93

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de en-
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genharia para executar reforma em sala da Rodoviária Municipal 
de Prudentópolis-PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e 
mão-de-obra necessários.
Contrato nº: 288/2021
Contratada: PETRUF E CAMPOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA
Valor Total: R$ 5.136,49 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e 
quarenta e nove centavos)
Data: 24/11/2021
Vigência: 90 (noventa) dias
Gestor: Alex Fabiano Garcia
Fiscais: Nataly Tauany Filla e Mateus Matias.

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Fica a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 585/2021 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de materiais permanentes”, referente ao Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 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 licitan-
te 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 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 585/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

  Maricleia Grzeszezyszen
                                Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
586/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais permanentes”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções 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 licitan-
te 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 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 586/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa EASYTECH INFORMÁTICA E SERVI-
ÇOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
587/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais permanentes”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das san-
ções 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 empresa, através de con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assina-
tura 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 587/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa GESSICA ZARZEKA – GRM MÁQUINAS 
E LOCAÇÕES ME, convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços nº 588/2021 para a presente licitação, que tem por objeto 
o “Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 138/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação 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 empresa, através de con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assina-
tura 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 588/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 589/2021 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para 
aquisição de materiais permanentes”, referente ao Processo Licita-
tório na modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 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 comunicada, a empresa, através de con-
tato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assina-
tura 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 589/2021, 
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592/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais permanentes”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções 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 licitan-
te 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 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 592/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
593/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para aquisição de materiais permanentes”, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 138/2021, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções 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 licitan-
te 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 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 593/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL
Extrato de resultado e adjudicação– Dispensa nº 028/2021

Objeto: Aquisição de 3.000 (três mil) litros de combustível Óleo 
Diesel S10 para abastecimento da caminhonete pertencente à Câ-
mara Municipal.
Fornecedor: AUTO POSTO ERDANA LTDA, CNPJ 
77.714.699/0001-86
Valor: R$ 15.420,00 (quinze mil e quatrocentos e vinte reais)
Data: 26/11/2021

Extrato de contrato – Dispensa de licitação no 028/2021

Contrato no 030/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 
04793098924, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 590/2021 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de Preços para aquisição de materiais permanentes”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
138/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da apli-
cação 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 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 590/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa J. U. V. COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁTICA EIRELI, convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços nº 591/2021 para a presente licitação, que tem 
por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais per-
manentes”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 138/2021, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, 
sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da re-
ferida 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 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 591/2021, 
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, 26 de novembro de 2021.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa J. G. L. ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
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Contratado: AUTO POSTO ERDANA LTDA, CNPJ 77.714.699/0001-
86, com sede na Rua Sagy Naked, Nº 208, Bairro Vila Iguaçu, na 
cidade de Prudentópolis- PR,
Objeto: Aquisição de 3.000 (três mil) litros de combustível Óleo 
Diesel S10 para abastecimento da caminhonete pertencente à Câ-
mara Municipal.
Valor: R$15.420,00 (quinze mil e quatrocentos e vinte reais)
Data de Assinatura: 26/11/2021
Vigência: 12 (doze) meses



O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

Internet: www.prudentopolis.pr.gov.br


		2021-11-26T16:18:08-0300
	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS:77003424000134




