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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 05/2021
- EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS N.º 53/2022
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 comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, até 24/05/2022, a partir das 08:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 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.
CARGO: PROFESSOR(A)
Classificação
193

Nº de Inscrição

Candidato

2021060969074 Cleonice Stadler Moloto

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
005/2021.
Prudentópolis, 18 de maio de 2022.
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 54/2022
PROTOCOLO Nº 3521/2022 SUBSTITUIÇÃO MATERNIDADE
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 comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data de publicação deste ato, até 24/05/2022, a partir das 08:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 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.
CARGO: PROFESSOR(A)
Classificação
194

Nº de Inscrição

Candidato

2021061676167 Neiva de Fátima Degan Roniak

Avisa também que o não comparecimento implicará em
exclusão da lista de aprovados, nos termos do Edital do PSS
005/2021.
Prudentópolis, 18 de maio de 2022.
OSNEI STADLER
Prefeito Municipal
EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração
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LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 157/2022 para
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços
para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas
Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
157/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa OSMAIR RODRIGUES EPP, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 158/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
158/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
159/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 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 Lici-
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tações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
159/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa C. PARRA VIEIRA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 160/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
160/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços
nº 161/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene
para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
161/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa LUIZ MINIOLI NETTO EPP, convocada a
assinar a Ata de Registro de Preços nº 162/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
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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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
162/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 163/2022 para a presente licitação, que tem
por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de
limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº
051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
163/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa CLEBER TADEU BRIDI ME, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 164/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
164/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
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Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE
SUPRIMENTOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 165/2022 para a presente licitação, que tem por objeto
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022,
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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
165/2022, 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, 00 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
166/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
166/2022, 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, 18 de maio de 2022.
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 167/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 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 Lici-
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tações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
167/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa STRAPASSON E ARAUJO LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 168/2022 para
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços
para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas
Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
168/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI,
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 169/2022
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
169/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS
EIRELI, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
170/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, no prazo
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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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
170/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
171/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
171/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ISANETE APARECIDA PACHECO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS E PAPELARIA ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 172/2022 para
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços
para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas
Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
172/2022, 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, 18 de maio de 2022.
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Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa NAIROBI PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA EPP, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº
173/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro
de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para
as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
173/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES
ME, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 174/2022
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
174/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ZOOM COMERCIAL EIRELI, convocada
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 175/2022 para a presente
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição
de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias
Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022, 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-
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presa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
175/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 176/2022 para a presente licitação, que tem por objeto
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022,
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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
176/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
TERMO DE CONVOCAÇÃO
Fica a empresa JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de
Preços nº 177/2022 para a presente licitação, que tem por objeto
o “Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene para as diversas Secretarias Municipais”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2022,
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 empresa, através de contato telefônico, sendo obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
rubricando todas as páginas e inclusive com duas testemunhas,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços n°
177/2022, 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, 18 de maio de 2022.
Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.
Pregão
Eletrônico

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

192/2022

Ata de R. P.
Pregão

014/2022

Eletrônico
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material

Objeto

médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas
de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Contratada
Valor

HORTOPLUS

PRODUTOS

ODONTOLOGICOS

E

HOSPITALARES LTDA ME.

Registro de preço para futura e eventual aquisição de material
Objeto

médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas

Contratada
Valor

A fiscalização da ARP ficará a cargo dos servidores abaixo

A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo dos Secretários das

A fiscalização da ARP ficará a cargo dos servidores abaixo

Fiscal

nominados: Cleuzi Ferreira Nunes e Karin Mariane Zittel.
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo dos Secretários das

Gestor

Pastas Solicitantes.

Pastas Solicitantes.

Data

Data

Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data de sua assinatura.

Pregão
Eletrônico

Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data de sua assinatura.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.

Ata de R. P.

196/2022

Pregão

014/2022

Eletrônico

médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas

Objeto

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas

Contratada

MÉDICOS LTDA ME.
R$ 19.854,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro

Valor

A fiscalização da ARP ficará a cargo dos servidores abaixo

Gestor

Pastas Solicitantes.

Data

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data de sua assinatura.

Ata de R. P.
Pregão
Eletrônico

Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data de sua assinatura.

Pregão
014/2022

Eletrônico

médico hospitalar e correlatos que serão utilizados nas rotinas

HEALTH

CARE

&

DUBEBE

INDUSTRIA,

COMERCIO,

Objeto
Contratada
Valor

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE

R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de

Esta ARP terá vigência de 12 (doze) meses, contados a

Vigência

partir da data de sua assinatura.

Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.
R$ 1.728,00 (um mil, setecentos e vinte e oito reais).

Douglas

Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Giovani

Oechsler,

Secretaria

Municipal

de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de
Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.

nominados: Cleuzi Ferreira Nunes e Karin Mariane Zittel.

Pastas Solicitantes.

039/2022

Municipal de
Fiscal

A fiscalização da ARP ficará a cargo dos servidores abaixo

A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo dos Secretários das

131/2022

A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria

PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI.

Data

Pastas Solicitantes.

Ata de R. P.

191/2022

de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Contratada

A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo dos Secretários das

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Registro de preço para futura e eventual aquisição de material
Objeto

Gestor

nominados: Cleuzi Ferreira Nunes e Karin Mariane Zittel.

Gestor

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fiscal

A fiscalização da ARP ficará a cargo dos servidores abaixo

Fiscal

Data

Prudentópolis, 06 de maio de 2022.

Prazo de

Valor

cinquenta centavos).

nominados: Cleuzi Ferreira Nunes e Karin Mariane Zittel.
A gestão do (s) contrato (s) ficará a cargo dos Secretários das

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME.
R$ 1.667,50 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e

Valor

reais).

Fiscal

014/2022

de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada

187/2022

Registro de preço para futura e eventual aquisição de material

Registro de preço para futura e eventual aquisição de material
Objeto

MUZYMED INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA.
R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais).

nominados: Cleuzi Ferreira Nunes e Karin Mariane Zittel.

Gestor

014/2022

de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Fiscal

195/2022

Gestor
Data

A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas
solicitantes.
Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

Vigência

meses.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.
Pregão
Eletrônico
Objeto

124/2022
039/2022
Registro de Preços para aquisição de materiais de informática.

Contratada
Valor

EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS
LTDA.
R$ 303,54 (trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).
A fiscalização ficara a cargo dos servidores: Secretaria
Administração Srs. Selmo Andrei Bobato e

Municipal de
Fiscal

Douglas

Giovani

Oechsler,

Secretaria

Municipal

de

Agricultura Sra. Márcia Rios, Secretaria Municipal de
Turismo Sr. Paulo Roberto Alves de Ramos.
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

Gestor

solicitantes.

Data

Prudentópolis, 29 de abril de 2022.

Prazo de

A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

Vigência

meses.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de R. P.
Pregão
Eletrônico

205/2022
044/2022
Registro de Preços para futura e eventual contratação de

Objeto

empresa para confecção e instalação de totem de identificação
junto ao SAMU.

Contratada

R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Fiscal

Michelle Ternoski Lemos.

Gestor

Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Hohl Mazurechen.

Data

17 de maio de 2022.
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze)

Vigência

meses.

Pregão

177/2022
048/2022
de

empresa

para

fornecimento

de

portal

institucional para a Prefeitura Municipal, com provedor de e-

L2F SISTEMAS WEB LTDA.

Valor

R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais).

Fiscal

Selmo Andrei Bobato.

Gestor

Secretário Municipal de Administração.

Data

1

MÊS

R$ 29.640,28

Serviço de coleta e transporte de resíduos

Por força do reequilíbrio fica acrescido ao valor contratual o montante de R$ 38.039,64 (trinta e oito mil, trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 12 de maio de 2022.
4º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 071/2021.
Partes: Município de Prudentópolis e G. E. Socolovki – Eireli
Epp.
Pregão Eletrônico nº 021/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
Fica concedido reequilíbrio econômico-financeiro, após análise do
protocolo sob nº 2480/2022, conforme abaixo:
Item Descrição do produto/serviço

Unidade de medida Preço unitário

1

MÊS

Serviço de coleta e transporte de resíduos.

R$ 69.556,12

Por força do reequilíbrio fica acrescido ao valor contratual o montante de R$ 82.439,83 (oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e
nove reais e oitenta e três centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 12 de maio de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 17 de maio de 2022.

mails para 250 contas e espaço ilimitado.
Contratada

Preço unitário

9BWAG45U1PT004799 – RJSL

Contratação
Objeto

Unidade de medida

VW/GOL MPI, 2022/2023, BRANCO CRISTAL – CHASSI +PATIO:

EXTRATO DE CONTRATO

Eletrônico

Item Descrição do produto/serviço

Veículo

Prazo de

Contrato

3º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 096/2021.
Partes: Município de Prudentópolis e G. E. Socolovki – Eireli
Epp.
Pregão Eletrônico nº 037/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
Fica concedido reequilíbrio econômico-financeiro, após análise do
protocolo sob nº 2482/2022, conforme abaixo:

2º Termo de Apostilamento ao Contrato sob nº 400/2018.
Partes: Município de Prudentópolis e Vilmar Cordeiro da Silva.
Concorrência Pública nº 004/2018.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VEÍCULO
O Veículo utilizado para a prestação dos serviços fica alterado,
passando a ser utilizado o seguinte veículo:

GRÁFICA DO PRETO LTDA.

Valor
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16 de maio de 2022.

Prazo de

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser

Vigência

prorrogado a critério das partes.

4º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 069/2021.
Partes: Município de Prudentópolis e C.H. Engenharia Civil
Ltda.
Tomada de Preços nº 001/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE VALORES
Fica concedido o reajuste no percentual de 10,52%
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência do mencionado na cláusula acima, o valor reajustado será de R$ 45.633,71 (quarenta e cinco mil, seiscentos e
trinta e três reais e setenta e um centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 17 de maio de 2022.
CONVOCAÇÃO
RK2 PNEUS EIRELI
Kelly Vilczak, no uso de suas atribuições, vem através da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora quarta melhor
classificada do item 11 do Pregão Eletrônico nº 058/2021, tendo
por objeto Registro de Preços para aquisição de PNEUS, CÂMA-
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RAS 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 (quarenta e oito) horas, a contar desta publicação, se há interesse em
assumir a Ata conforme abaixo.
Item Descrição do produto/serviço

Marca
produto

11

Pneu 295/80 22,5 Borrachudo

do Und de Qtd. Preço
medida

FIRESTONE UND

Preço

unitário total
25

2.298,00 57.450,00

COTA EXCLUSIVA ME/EPP
(descrição edital)

Publique-se.
Em 18 de maio de 2022.
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 177/2022
Dispensa nº 041/2022
Considerando as informações, pareceres, documentos e
despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO a dispensa de licitação reconhecida pela Assessoria Jurídica
deste Município a fim de contratar a empresa VIP CAR VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 05.586.628/0011-06, objetivando a realização de revisão veicular - 60 mil km condicionada à garantia - do
RENAULT MASTER MTM/MASTER FURGÃO, placas RHA 8B69,
diário de bordo nº 857, chassi 93YMAFEXCNJ830782, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde.
Essa ratificação se fundamenta no artigo 24, inciso XVII
da Lei nº 8.666/93 e, ainda, de acordo com o artigo 26 do mesmo
diploma legal.
Ainda, o valor total da contratação será de R$ 1.753,73
(um mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), que será pago conforme dotação orçamentária apontada
pelo Contador do Município, com dispensa do instrumento de contrato nos termos no artigo 62,§4º da Lei nº 8.666/93.
Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato.
Prudentópolis, 18 de maio de 2022.
Osnei Stadler
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022
CONTRATO nº 179/2022 (artigo 62,§4º da LLCA)
RESUMO DO OBJETO: contratação de citada empresa para realização de revisão veicular – 60 mil km condicionada à garantia
– do RENAULT MASTER MTM/MASTER FURGÃO, placas RHA
8B69, diário de bordo nº 857, chassi 93YMAFEXCNJ830782, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR TOTAL: R$ R$ 1.753,73 (um mil setecentos e cinquenta e
três reais e setenta e três centavos).
CONTRATADA: VIP CAR VEÍCULOS S/A
CERTIDÃO DE DISPENSA: por CPL, Decreto nº 056/2022, em
18/05/2022
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso XVII da Lei 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: por Osnei Stadler, Prefeito Municipal, em
18/05/2022
DATA: 18/05/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de lâmpadas e
fusíveis.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 40.616,60 (Quarenta Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta Centavos).
DATA DA SESSÃO: 02 de junho 2022 às 08:30hrs, junto a plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
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feitura 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.
Andriele S. Lupepsa
Pregoeira

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

