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EXPEDIENTE

PORTARIA Nº. 326/2022
 
 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

 Art. 1º. Designar a servidora Simone Salanti Ziegmann 
Lopes, RG. nº *.368.***-4, brasileira, servidora desta Prefeitura 
Municipal, no cargo de Gerente do Dep. Operacional de Fiscaliza-
ção, Licenciamento e Controle Ambiental, para responder como 
Gestora do Convênio e como Fiscal fica designado o servidor 
Alexandre Rafael Marcante, RG. nº  *.518.***-0, brasileiro, ser-
vidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Técnico Florestal, 
para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado 
com o Instituto Água e Terra.

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Secretaria Municipal de Administração, 12 de dezembro de 
2022.

OSNEI STADLER
Prefeito Municipal

EMERSON RECH
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de solução informatizada integrada para Gestão Pública 
Municipal, em ambiente web sob o modelo de computação em 
nuvem (Cloud), sem limite de usuários, incluindo-se no objeto o 
licenciamento e os serviços de conversão de dados, implantação, 
parametrização, configuração, treinamento, armazenamento de 
dados manutenção legal, corretiva e evolutiva, bem como suporte 
técnico.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 846.941,35 (Oitocentos e qua-
renta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco 
centavos).
DATA DA SESSÃO: 09 de janeiro de 2023 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: 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, telefone: 
08008080130 Ramal: 8010 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
TOMADA DE PREÇOS N° 024/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para executar reforma em edificação destinada ao 
Programa Banco de Alimentos, situada no Município de Prudentó-
polis – PR, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão de 
obra necessários.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 294.158,49 (duzentos e noven-
ta e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e nove 
centavos).
DATA: 10 de janeiro de 2023, às 08h30m, na Sala de Licitações 

PORTARIAS



3 QUARTA - FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - EDIÇÃO 2461ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

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 08008080130, ramal: 8010 de segunda à sexta-feira, no ho-
rário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 
horas.

Vanessa Ap. Becher Sass
Membro da CPL

 
7º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 626/2017 firmado entre 
o Município de Prudentópolis e Equiplano Sistemas Ltda, 
conforme modalidade de licitação Tomada de Preços nº 

025/2017
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do Con-
trato com a alteração quantitativa do contrato acima mencionado, 
relativo ao único item, com fundamento no artigo 57 da Lei nº 
8.666/93, e conforme indicação contida no parecer jurídico, visto 
a essencialidade da prestação do serviço demonstradas no Pro-
tocolo nº 9683/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
Prorroga-se o Contrato pelo prazo de 4 (quatro) meses, findando-
-se o mesmo em 03 de abril de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Em decorrência do mencionado na cláusula anterior, serão acres-
cidas quatro parcelas no valor mensal de R$ 33.011,33 (trinta e 
três mil, onze reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de 
R$ 132.045,32 (cento e trinta e dois mil, e quarenta e cinco reais 
e trinta e dois centavos).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 02 de dezembro de 2022.

Extrato de Dispensa de Licitação nº 094/2022
Motivação: Artigo 24, II da Lei nº 8.666/93

Objeto: Contratação de empresa para aquisição, remoção e apli-
cação de Jogo de Adesivo Automotivo para Frota Municipal.
Contrato nº 471/2022
Contratada: LUCIANO ZIEGMANN – PAINEIS.
Valor: R$ 5.768,00 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais).
Data: Prudentópolis, 14 de dezembro de 2022.
Vigência: A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias.
Gestor: O Gestor do presente Contrato será o Secretário Munici-
pal de Administração Sr. Emerson Rech.
Fiscal: A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do ser-
vidor Sr. Allan Palmer Moraes.

1º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 331/2022 firmado 
entre o Município de Prudentópolis e Fábio Michalichen

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a readequação de qui-
lômetros na rotas Contratadas e consequente revisão do valor, 
conforme apontamento propostos pela Comissão do Transporte 
Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência das alterações, fica acrescido o valor Contratual 
em R$ 39.504,58 (trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais e 
cinquenta e oito centavos), aproximadamente 3,69%, discrimina-
do da seguinte forma:

Lote Rota Km Atuali-
zado

Valor Km 
Atualizado

32 01 21.762,4 R$ 7,67
32 08 18.176,4 R$ 8,22

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 13 de dezembro de 2022.

1º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 368/2022 firmado 
entre o Município de Prudentópolis e Transportes Transja-

ciaba Ltda.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a readequação de qui-
lômetros na rotas Contratadas e consequente revisão do valor, 
conforme apontamentos propostos pela Comissão do Transporte 
Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência das alterações, fica acrescido o valor Contratual 
em R$ 2.913,81 (dois mil, novecentos e treze reais e oitenta e 
um centavos), aproximadamente 0,19%, discriminado da seguinte 
forma:
Lote Rota Km Atualizado Valor Km Atu-

alizado
26 03 13.227,2 R$ 9,74

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 13 de dezembro de 2022.

1º Termo de Aditamento ao Contrato sob nº 375/2022 firmado 
entre o Município de Prudentópolis e Transportes Transja-

ciaba Ltda.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a readequação de qui-
lômetros na rotas Contratadas e consequente revisão do valor, 
conforme apontamentos propostos pela Comissão do Transporte 
Escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Em decorrência das alterações, fica acrescido o valor Contratual 
em R$ 2.645,36 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos), aproximadamente 1,33%, discriminado da 
seguinte forma:

Lote Rota Km Atualizado Valor Km 
Atualizado

03 01 19.425,6 R$ 5,51

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.
Prudentópolis, 13 de dezembro de 2022.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa EXITUSMED COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços nº 546/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual aqui-
sição de fórmulas nutricionais orais (suplementação), enterais e 
fórmulas infantis que serão destinadas aos pacientes atendidos 
e acompanhados pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Saúde através do SUS e aos alunos dos Centros Municipais 
de Saúde em atenção ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 151/2022, 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 
546/2022, 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.
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Prudentópolis – PR, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA, convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
nº 547/2022 para a presente licitação, que tem por objeto o “Re-
gistro de preço para futura e eventual aquisição de fórmulas nu-
tricionais orais (suplementação), enterais e fórmulas infantis que 
serão destinadas aos pacientes atendidos e acompanhados pelo 
Setor de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde através do 
SUS e aos alunos dos Centros Municipais de Saúde em atenção 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar”, referente ao Pro-
cesso Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 151/2022, 
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 
547/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MAIS SAÚDE MARINGÁ PRODUTOS 
MÉDICOS E NUTRICIONAIS LTDA, convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços nº 548/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual aqui-
sição de fórmulas nutricionais orais (suplementação), enterais e 
fórmulas infantis que serão destinadas aos pacientes atendidos 
e acompanhados pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Saúde através do SUS e aos alunos dos Centros Municipais 
de Saúde em atenção ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 151/2022, 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 
548/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A, 

convocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 549/2022 
para a presente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço 
para futura e eventual aquisição de fórmulas nutricionais orais (su-
plementação), enterais e fórmulas infantis que serão destinadas 
aos pacientes atendidos e acompanhados pelo Setor de Nutrição 
da Secretaria Municipal de Saúde através do SUS e aos alunos 
dos Centros Municipais de Saúde em atenção ao Programa Na-
cional de Alimentação Escolar”, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 151/2022, 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 
549/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 550/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de fórmulas nutricionais orais (suple-
mentação), enterais e fórmulas infantis que serão destinadas aos 
pacientes atendidos e acompanhados pelo Setor de Nutrição da 
Secretaria Municipal de Saúde através do SUS e aos alunos dos 
Centros Municipais de Saúde em atenção ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 151/2022, 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 
550/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA, convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços nº 551/2022 para a presente licitação, que 
tem por objeto o “Registro de preço para futura e eventual aqui-
sição de fórmulas nutricionais orais (suplementação), enterais e 
fórmulas infantis que serão destinadas aos pacientes atendidos 
e acompanhados pelo Setor de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Saúde através do SUS e aos alunos dos Centros Municipais 
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de Saúde em atenção ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar”, referente ao Processo Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 151/2022, 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 
551/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa ROSSANE SERAFIM MATOS EPP, con-
vocada a assinar a Ata de Registro de Preços nº 552/2022 para a 
presente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para 
futura e eventual aquisição de fórmulas nutricionais orais (suple-
mentação), enterais e fórmulas infantis que serão destinadas aos 
pacientes atendidos e acompanhados pelo Setor de Nutrição da 
Secretaria Municipal de Saúde através do SUS e aos alunos dos 
Centros Municipais de Saúde em atenção ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 151/2022, 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 
552/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

TERMO DE CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa VACCARIN & ALFF LTDA, convocada 
a assinar a Ata de Registro de Preços nº 553/2022 para a pre-
sente licitação, que tem por objeto o “Registro de preço para fu-
tura e eventual aquisição de fórmulas nutricionais orais (suple-
mentação), enterais e fórmulas infantis que serão destinadas aos 
pacientes atendidos e acompanhados pelo Setor de Nutrição da 
Secretaria Municipal de Saúde através do SUS e aos alunos dos 
Centros Municipais de Saúde em atenção ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar”, referente ao Processo Licitatório na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 151/2022, 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 
553/2022, 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, 14 de dezembro de 2022.

Luana Maiara Dolnei 
Departamento de Licitações

CONVOCAÇÃO
PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Maricleia Grzeszezyszen, no uso de suas atribuições, vem atra-
vés da presente CONVOCAR a empresa acima mencionada, ora 
segunda melhor classificada do item 01, do Pregão Eletrônico nº 
012/2022, tendo por objeto “Aquisição de 01 (um) rompedor hi-
dráulico destinado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, para 
que, tendo em vista o cancelamento do Contrato celebrado 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 o Contrato conforme abaixo.

 Publique-se.

Prudentópolis – PR, 14 de dezembro de 2022.

Maricleia Grzeszezyszen
Departamento de Licitações

ItemDescrição do produto/serviço Marca do

produto

Unidade

de medida

Qtd. Preço

unitário

Preço

total

1 Rompedor hidráulico com as

seguintes características mínimas:

– Peso mínimo operacional (435 Kg);

– Energia mínima de Impacto (1356

J);

– Frequência de Golpes mínima (alta

velocidade) (450-750 BPM);

– Pressão operacional mínimo (95-

130 bar);

– Pressão e alívio, mínimo (160-180,

bar);

– Variação mínima de luxo hidráulico

(40-79, litro/min.);

– Diâmetro mínimo da ferramenta,

(74,4 mm)

– tamanho mínimo da linha de

pressão (12 (½), mm (pol);

– Retorno mínimo da linha de

pressão (12(1/2), mm(pol);

– Peso mínimo do equipamento

propulsor, (4,5-9,0 ton); Observação:

o equipamento a ser licitado deverá

conter no mínimo um Martelo tipo

ponteira, Kit de montagem contendo

mangueiras e engates macho e

fêmea.

AZTECH UNID 1 58.000,00 58.000,00
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 Ficam notificados os requerentes, pessoas físicas abaixo 
relacionadas, a fim de que compareçam no Setor de Tributação da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis, para tomarem ciência das 
decisões proferidas nos procedimentos administrativos a seguir 
elencados:

9647/2022 Maria de Lurdes Dubena
1319/2020 E. Petrechen – Calhas e Esquadrias
8394/2022 Alvorecer Farmácia LTDA
8389/2022 Clube de Tiro 9 MM LTDA
8388/2022 Clube de Tiro Irati

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 034/2022

Considerando a decretação de Ponto facultativo nos Órgãos da 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis entre os dias 24 de dezem-
bro de 2022 e 01 de janeiro de 2023, em face das comemorações 
natalinas e passagem de ano, com retorno às atividades no dia 02 
de janeiro de 2023, conforme Decreto 578/2022.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPO-
LIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE

 Art. 1º - Suspender as atividades administrativas de ex-
pediente da Câmara Municipal de Prudentópolis entre os dias 24 
de dezembro de 2022 e 01 de janeiro de 2023.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

 
Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2022.

Vereador Lucas Augusto Thomé Sanches
Presidente da Câmara Municipal

       

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES



O ÓRGÃO OFICIAL PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
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