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EXPEDIENTE

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa FABIO MICHALICHEN EPP, convocada 
a assinar o Contrato nº 283/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de transporte escolar para os alunos das Escolas Estaduais 
e Escolas Municipais”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 084/2022, 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.
 O Contrato erá encaminhado através de correio eletrô-
nico 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 do Contrato nº 283/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contra-
tos.

Prudentópolis – PR, 04 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

2º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 188/2020 firmado 
entre o Município de Prudentópolis e Teodosio Petriu.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
Prorroga-se a vigência até 21 de agosto de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência do contido no protocolo n° 6341/2022 fica reajus-
tado ao valor contratual conforme IGP-M, o percentual de 10,70%; 
ficando acrescido ao contrato o valor total de R$ 42.508,80 (qua-
renta e dois mil quinhentos e oito reais e oitenta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR MENSAL 
Será pago ao locatário o valor mensal de R$ 3.542,40 (três mil 
quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
CLÁUSULA QUARTA  – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas originais do contrato permanecem inaltera-
das.
Prudentópolis, 03 de agosto de 2022.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa INTERPRISE BANDA SHOW LTDA EPP, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 426/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para locação de tendas, tablado, back drop e banheiros quí-
micos para eventos em geral”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 102/2022, 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 nº 
426/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO 
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
427/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro 
de Preços para locação de tendas, tablado, back drop e banheiros 
químicos para eventos em geral”, referente ao Processo Licitató-
rio na modalidade Pregão Eletrônico nº 102/2022, 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 nº 
427/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa JUST SEG – SEGURANÇA E VIGI-
LÂNCIA PRIVADA LTDA ME, convocada a assinar o Contrato nº 
284/2022 para a presente licitação, que tem por objeto a “Contra-
tação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Se-
gurança para a XI FENAFEP a ser realizada de 12 a 14 de agosto 
de 2022”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 103/2022, 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.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico 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 do Contrato nº 284/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VEC SERVICOS DE SEGURANCA PRI-
VADA LTDA, convocada a assinar o Contrato nº 285/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto a “Contratação de Empresa 

para Prestação de Serviços de Limpeza e Segurança para a XI 
FENAFEP a ser realizada de 12 a 14 de agosto de 2022”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
103/2022, 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.
 O Contrato será encaminhado através de correio eletrô-
nico 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 do Contrato nº 285/2022, cientes 
da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também 
da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão dis-
ponibilizadas no site oficial do município pela divisão de contratos.

Prudentópolis – PR, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/2022

A CPL através do presente convoca as empresas abaixo relacio-
nadas para abertura dos envelopes das Propostas de Preços da 
Concorrência Pública n° 011/2022:

I)CASA DA COMUNICAÇÃO S/S LTDA
II)SAMUEL KRUK COMUNICAÇÃO EIRELI

 Para que no dia 10 de agosto de 2022, as 13h:30m, 
compareçam na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis, para abertura dos envelopes n° 04,  propostas de 
preços da Concorrência Pública n° 011/2022, que tem por obje-
to a contratação de uma Agência de Publicidade e Propaganda 
para criação, produção de peças publicitarias, peças de comu-
nicação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamento 
de comunicação institucional, desenvolvimentos de campanhas 
publicitarias, divulgação de eventos e campanhas de mídias de 
rádio, televisão e imprensa, produção de materiais gráficos e ou-
tros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer 
aos cidadãos as informações necessárias do município, conforme 
briefing em anexo e termo de referência.

Publique-se.
Em, 05 de agosto de 2022.

Vanessa Ap. Becher Sass
CPL

 
TERMO DE CONVOCAÇÃO

 Fica a empresa IMPÉRIO PNEUS E RECAPAGENS 
LTDA ME, convocada a assinar a Ata de RP nº 424/2022 para a 
presente licitação tem por objeto Registro de Preços para con-
tratação de serviços de recapagem, conserto e vulcanização de 
pneus, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 071/2022, 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 RP Administrativo será encaminhado 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
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Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de RP n°424/2022, cien-
tes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que se-
rão disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de 
contratos.

Prudentópolis – PR, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa RECAPADORA E FÁBRICA DOS 
PNEUS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de RP nº 425/2022 
para a  presente licitação tem por objeto Registro de Preços para 
contratação de serviços de recapagem, conserto e vulcanização 
de pneus, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 071/2022, 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 RP Administrativo será encaminhado 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 im-
pressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, rubrican-
do todas as páginas e inclusive com duas testemunhas, providen-
ciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de RP n°425/2022, cien-
tes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e tam-
bém da responsabilidade em acessar as devidas cópias que se-
rão disponibilizadas no site oficial do município pela divisão de 
contratos.

Prudentópolis – PR, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa COMERCIO DE LINHAS SANTA RODA 
LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 
418/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Regis-
tro de Preços para aquisição de materiais de artesanato e arma-
rinho”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 061/2022, 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 nº 
418/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP, 

convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 419/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de artesanato e armarinho”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
061/2022, 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 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 nº 
419/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI, 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 420/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Pre-
ços para aquisição de materiais de artesanato e armarinho”, refe-
rente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
061/2022, 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 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 nº 
420/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa HERNANDES & CIA LTDA EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 421/2022 para 
a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços 
para aquisição de materiais de artesanato e armarinho”, referen-
te ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 
061/2022, 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 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.
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 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
421/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa SIS GUARAPUAVA LTDA, convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços nº 421/2022 para a presente 
licitação, que tem por objeto o “Registro de Preços para aquisição 
de materiais de artesanato e armarinho”, referente ao Processo 
Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2022, 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 nº 
421/2022, 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, 05 de agosto de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

1º Termo Aditivo de Supressão ao Contrato sob nº 344/2022.
Partes: Município de Prudentópolis e Interprise Banda Show Ltda 
Epp.
Pregão Eletrônico nº 088/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto o reajuste de valores 
da ARP nº 344/2022, considerando as informações prestadas no 
Protocolo nº 5435/2022, quanto a divergência de valores dos itens 
009 e 010 (005 e 006 da ARP), considerando que ambos os itens 
têm o mesmo descritivo, deverá permanecer o menor valor ofer-
tado na sessão.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica reajustado o valor unitário do Item 006 para R$ 1.714,14 (um 
mil, setecentos e quatorze reais e quatorze centavos), passando 
a constar conforme tabela abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis – PR, 02 de agosto de 2022.

Item Descrição do produto/serviço Unidade

de

medida

Qtd. Preço

unitário

Preço total

6 Equipamentos de sonorização – locação de

equipamentos de som: mesa analógica,

microfones diversos, caixas ativas de 1.000

wts, subs ativos de 600 w, pedestais, cabo

em geral e acompanhamento técnico

durante todo evento. Ampla concorrência.

DIA 35 1.714,14 59.994,90

__________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 423/2022

Pregão
Eletrônico

106/2022

Objeto
Registro de Preços para aquisição de refeições prontas tipo

“marmitex”.

Contratada M. E. GRAEBIN ME.

Valor R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Fiscal
A fiscalização da Ata de RP ficará a cargo da servidora Sra.

Elis Maiara Ap. Sandeski.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo do Responsável pela

Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Sr. Elizeu
Sandeski.

Data Prudentópolis, 04 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

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

_________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 284/2022

Pregão
Eletrônico

103/2022

Objeto

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de

Limpeza e Segurança para a XI FENAFEP a ser realizada de

12 a 14 de agosto de 2022.

Contratada
JUST SEG – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA
ME.

Valor R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Fiscal
A fiscalização ficará a cargo do servidor Sr. Emerson José
Koupak.

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

solicitante.

Data Prudentópolis, 05 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados
a partir da data de assinatura do contrato.

__________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 284/2022

Pregão
Eletrônico

103/2022

Objeto

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de

Limpeza e Segurança para a XI FENAFEP a ser realizada de

12 a 14 de agosto de 2022.

Contratada VEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.

Valor
R$ 15.998,80 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e

oitenta centavos).

Fiscal
A fiscalização ficará a cargo do servidor Sr. Emerson José
Koupak.

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

solicitante.

Data Prudentópolis, 05 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados
a partir da data de assinatura do contrato.

________________________________________________________________
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EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO
EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/2022

PARTES: Município de Prudentópolis e Willian José Pereira LTDA
OBJETO: Permissão de Uso, a título gratuito, do espaço localiza-
do ao redor do Lago Municipal para aluguel de bicicletas.
VIGÊNCIA: 12 meses a partir da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 15/07/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 255/2022

Pregão
Eletrônico

062/2022

Objeto

Contratação de empresa especializada para execução de

perfuração de poço artesiano tubular profundo com vazão

mínima estimada de 6,5 M³/hora a fim de suprir a necessidade

da comunidade de Linha Paraná.

Contratada SÃO JOÃO MARIA POÇOS LTDA.

Valor
R$ 114.616,07 (cento e quatorze mil, seiscentos e dezesseis

reais e sete centavos).

Fiscal
A fiscalização ficará a cargo dos servidores Srs. Willian
Marcelo Charnei e Genésio Kraiczi.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de

Meio Ambiente, Sr. Humberto José Sanches.

Data Prudentópolis, 03 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado

caso haja interesse entre as partes.

________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 415/2022

Pregão
Eletrônico

096/2022

Objeto Registro de Preços para aquisição de Uniformes Esportivos.

Contratada
FIBRA TOP UNIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL
EIRELI.

Valor R$ 8.265,00 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

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

Marcos Cesar Bozatski.

Gestor
A gestão do(s) contrato(s) ficará a cargo do Secretário

Municipal de Esportes e Recreação, Sr. Adriano Cardozo.

Data Prudentópolis, 01 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

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

________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 426/2022

Pregão
Eletrônico

102/2022

Objeto
Registro de Preços para locação de tendas, tablado, back drop

e banheiros químicos para eventos em geral.

Contratada INTERPRISE BANDA SHOW LTDA EPP.

Valor
R$ 33.754,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta e quatro

reais).

Fiscal
fiscalização do Contrato ficará a cargo do servidor Sr. André
Geraldo Morskei.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de

Administração Emerson Rech.

Data Prudentópolis, 05 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

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

__________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 417/2022

Pregão
Eletrônico

088/2022

Objeto
Registo de Preços para contratação de empresa especializada

em estruturas e equipamentos para eventos.

Contratada INTERPRISE BANDA SHOW LTDA EPP.

Valor R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Fiscal

A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores de

cada secretaria a seguir: Secretaria Municipal de Educação:

Ezequiel Parteka Júnior e Leilane Borges; Secretaria

Municipal de Esporte e Recreação: Emerson José Koupak;
Secretaria Municipal de Cultura: Sandra Mara Viana,
Amanda Perbeline dos Santos e Joelson Alves; Secretaria
Municipal de Turismo: Paulo Roberto Alves de Ramos;
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras: Emerson
Polovei e Guilherme Cappellari; Secretaria Municipal de

Saúde: Lucas Bahri.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 02 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

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

_______________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de R. P. 416/2022

Pregão
Eletrônico

088/2022

Objeto
Registo de Preços para contratação de empresa especializada

em estruturas e equipamentos para eventos.

Contratada DALLAS ÁUDIO VISUAL LTDA ME.

Valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Fiscal

A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores de

cada secretaria a seguir: Secretaria Municipal de Educação:

Ezequiel Parteka Júnior e Leilane Borges; Secretaria

Municipal de Esporte e Recreação: Emerson José Koupak;
Secretaria Municipal de Cultura: Sandra Mara Viana,
Amanda Perbeline dos Santos e Joelson Alves; Secretaria
Municipal de Turismo: Paulo Roberto Alves de Ramos;
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras: Emerson
Polovei e Guilherme Cappellari; Secretaria Municipal de

Saúde: Lucas Bahri.

Gestor
A gestão do contrato ficará a cargo dos secretários das pastas

solicitantes.

Data Prudentópolis, 02 de agosto de 2022.

Prazo de
Vigência

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

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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