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EXPEDIENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2021 
- EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 52/2022
PROTOCOLO Nº 2212/2022 

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, 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 relacionados, aprovados no referido PSS, para compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste ato, até 20/05/2022, a partir das 08:30 
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Mu-
nicipal, sito a Rua Rui Barbosa, 801 – Centro – Prudentópolis 
- Pr, para apresentar a documentação 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, 16 de maio de 2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal 

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022
OBJETO: Aquisição de 01 (um) motor estacionário novo destina-
do a veículo de pintura/demarcação de vias.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$9.413,33 (Nove mil, quatrocen-
tos e treze reais e trinta e tres centavos).
DATA DA SESSÃO: 30 de maio de 2022 às 08:30hrs, 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 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.

Vanessa Ap. Becher Sass
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022

OBJETO:Aquisição de 01 (uma) roçadeira trituradora nova.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil 
reais).
DATA DA SESSÃO: 30 de maio 2022 às 08:30hrs, junto a plata-
forma: 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 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 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CARGO: PROFESSOR(A)

Classificação Nº de Inscrição Candidato

192 2021060866185 Lidia Aparecida da Silva Borges
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às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

Andriele S. Lupepsa
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022

OBJETO:  Registro de Preços para contratação de serviços de 
recapagem, conserto e vulcanização de pneus.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 1.204.216,15 (um milhão du-
zentos e quatro mil duzentos e dezesseis reais e quinze centa-
vos).
DATA DA SESSÃO: 01 de junho 2022 às 08:30hrs, junto a plata-
forma: 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 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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para execução de plato – esquina elevada na Rua 
São Josafat esquina com a Rua Prefeito Antônio Witchemichen, 
no Município de Prudentópolis-PR, incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessários.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 147.417,83 (Cento e quarenta 
e sete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos).
DATA: 06 de junho de 2022, às 08h30m, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis.
INFORMAÇÕES: As informações poderão ser obtidas no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e também junto ao Depto de Licita-
ções 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.

Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 189/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
189/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL ME-
DICO HOSPITALAR LTDA ME, convocada a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços nº 190/2022 para a presente licitação, que tem 
por objeto o “Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de material médico hospitalar e correlatos que serão utilizados 
nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, 
referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 
aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida licita-
ção, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
190/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, 
COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRE-
LI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 191/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de pre-
ço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar 
e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendimento da 
Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 
da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
191/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa HORTOPLUS PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 192/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
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utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
192/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLI-
VEIRA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
193/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Regis-
tro de preço para futura e eventual aquisição de material médico 
hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendi-
mento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
193/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MICMMED LTDA, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 194/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-

tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
194/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MUZYMED INSTRUMENTAL CIRÚRGI-
CO LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
195/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Regis-
tro de preço para futura e eventual aquisição de material médico 
hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendi-
mento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
estabelecidas no edital da referida licitação, face ao constante do 
Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
195/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MEDSANTA COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME, convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços nº 196/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de material médico hospitalar e correlatos que 
serão utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 014/2022, 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 comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
196/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa NARKA COMERCIAL EIRELI EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 197/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e corre-
latos que serão utilizados nas rotinas de atendimento da Secreta-
ria Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas 
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
197/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ONADIR SERRATO JÚNIOR ME, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 198/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e corre-
latos que serão utilizados nas rotinas de atendimento da Secreta-
ria Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas 
no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
198/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços nº 199/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.

 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
199/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa STOKMED PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços nº 200/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o 
“Registro de preço para futura e eventual aquisição de material 
médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas de 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das 
sanções estabelecidas no edital da referida licitação, face ao 
constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
200/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ-
DICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP, convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços nº 201/2022 para a presente licitação, 
que tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e correlatos que serão 
utilizados nas rotinas de atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob 
pena da aplicação das sanções estabelecidas no edital da referida 
licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
201/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
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cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 202/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de pre-
ço para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar 
e correlatos que serão utilizados nas rotinas de atendimento da 
Secretaria Municipal de Saúde”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções estabe-
lecidas no edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 
da lei 8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através 
de correio eletrônico para o endereço de e-mail disponibilizado 
pelo licitante na fase de habilitação ou será comunicada, a em-
presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitan-
te a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, 
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, 
providenciando a entrega da via original no Departamento de Lici-
tações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n° 
202/2022, cientes da publicação do mesmo após as devidas as-
sinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas 
cópias que serão disponibilizadas no site oficial do município pela 
divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 16 de maio de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 043/2022
Motivação: Artigo 25, II – 13, VI da Lei nº 8.666/93
Objeto: Contratação de empresa para ministrar o curso: Novo 
Marco Regulatório do Terceiro Setor (MROSC) – Lei 13.019
Contrato nº 176/2022
Contratada: Magrit Hille – Squadra Consultoria
Valor: R$ 5.963,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais 
e sessenta centavos)
Data: Prudentópolis, 16 de maio de 2022
Vigência: A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias
Gestor: O Gestor do presente Contrato será os Secretários das 
Pastas Solicitantes
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do Ser-
vidor Sr. Ariel Alex dos Santos.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 039/2022.
Motivação: Artigo 74, da Lei nº 14.333 de 1 de abril de 2021.
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestar servi-
ços de capacitação cultural, profissional e artística para o “Projeto 
Cultura em Movimento”.
Contrato nº: 169/2022
Contratada: FABIO RIBEIRO ME
Valor: R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).
Contrato nº: 170/2022
Contratada: JHONATAN WILHAN FERREIRA 04774199923
Valor: R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais).
Contrato nº: 171/2022
Contratada: MARISTELA POLLA SALANTI
Valor: R$ 15.120,00 (quinze mil, cento e vinte reais).
Contrato nº: 172/2022
Contratada: WILLIAN RODRIGO CRUZ 03962412980
Valor: R$ 30.240,00 (trinta mil, duzentos e quarenta reais).

Data: Prudentópolis, 12 de maio de 2022.
Vigência: O presente contrato terá vigência equivalente à vigên-
cia do processo de credenciamento, sendo esta até a data de 31 
de dezembro de 2022, não sendo possível a prorrogação de tal 
prazo..
Gestor: A gestão do Contrato ficará a cargo da Sra. Nadir Vozivo-
da, Secretaria de Cultura.
Fiscal: A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores 
Sra. Sandra Mara Viana e Sr. Fernando de Mello Demenech.

Extrato de Dispensa de Licitação nº 040/2022
Motivação: Artigo 24, II – LLCA
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refei-
ções prontas tipo “marmitex”
Contrato nº 175/2022
Contratada: M.E. Graebin ME
Valor: R$ 12.984,30 (doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais 
e trinta centavos)
Data: Prudentópolis, 16 de maio de 2022
Vigência: A vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias
Gestor: O Gestor do presente Contrato será o Secretário da Se-
cretaria Municipal de Transporte e Infraestrututa
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Ser-
vidora Sra. Elis Maiara Aparecida Sandeski.

CONVOCAÇÃO
AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
Kelly Vilczak, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora terceira 
melhor classificada do item 62 do Pregão Eletrônico nº 058/2021, 
tendo por objeto Registro de Preços para aquisição de PNEUS, 
CÂMARAS E PROTETORES DE CÂMARAS, para que, tendo em 
vista o cancelamento da Ata de Registro de Preços celebrada com 
a empresa melhor classificada, se manifeste no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, a contar desta publicação, se há interesse em 
assumir a Ata conforme abaixo.

Publique-se.
Em 16 de maio de 2022.

CONVOCAÇÃO
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
Kelly Vilczak, no uso de suas atribuições, vem através da pre-
sente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora segunda 
melhor classificada do item 11 do Pregão Eletrônico nº 058/2021, 
tendo por objeto Registro de Preços para aquisição de PNEUS, 
CÂMARAS E PROTETORES DE CÂMARAS, para que, tendo em 
vista o cancelamento da Ata de Registro de Preços celebrada com 
a empresa melhor classificada, se manifeste no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas, a contar desta publicação, se há interesse em 
assumir a Ata conforme abaixo.

Item Descrição do produto/serviço Marca do

produto

Und de

medida

Qtd. Preço

unitário

Preço

total

62 Pneu 23.1/26 borrachudo 12 lonas

novo, com alto rendimento

quilométrico e alta resistência a

cortes e lacerações; material

banda rodagem; garantia mínima

de 05 (cinco) anos contra defeitos

de fabricação.

DB: 101 – 02 unidades

FORERUNNER

R1

UND 2 8.684,7017.369,40

Item Descrição do produto/serviço Marca do

produto

Und de

medida

Qtd. Preço

unitário

Preço

total

11 Pneu 295/80 22,5 Borrachudo

COTA EXCLUSIVA ME/EPP

(descrição edital)

GOODYEAR UND 25 1.980,0049.500,00
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Publique-se.
Em 10 de maio de 2022.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Republicado por Incorreção

EDITAL 004/2022
CONVOCAÇÃO

 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no Artigo 9º – Parágrafo 4º - da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2.000,

Resolve:

Convocar a Comunidade Prudentopolitana para a apresentação 
da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do primeiro qua-
drimestre do exercício financeiro de 2.022 em Audiência Pública a 
se realizar em recinto da Câmara Municipal de Prudentópolis, sito 
a Rua Conselheiro Rui Barbosa, 845, no próximo dia 30/05/2022, 
segunda-feira, com início previsto às 9 horas junto à equivalente 
Comissão da Casa Legislativa Municipal referida no § 1º do art. 
166 da Constituição Federal.

Prudentópolis, em 13 de maio de 2.022

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONVÊNIO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 001/2022

PARTES: Município de Prudentópolis e Consórcio Intergestores 
Paraná Saúde.
OBJETO: Operacionalização de ações envolvendo produtos para 
a saúde, através da aquisição  e distribuição para o Município, no 
valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) - em quatro 
parcelas, conforme plano de aplicação.
VIGÊNCIA: 01 (um) ano, a contar da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 02/05/2022.

.
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