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EXPEDIENTE

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 398/2011
DATA: 30/12/2011

sÚmula: abre créditos adicionais suplementares no 
valor total de r$: 651.100,00 (seiscentos e cinqüenta 
e um mil e cem reais).
    O prefeito do município de 
prudentópolis, estado do paraná, no uso de suas 
atribuições legais e conforme autorização contida no 
inciso i, alíneas   “b” e “c” do artigo 9º e inciso ii, iii 
e iv do artigo 10º da lei Orçamentária nº  1.856 de 
08 de dezembro de 2010
  
 d e c r e t a
  art. 1º - fica aberto ao Orçamento 
Geral do município, para o exercício de 2011, um 
crédito adicional suplementar na importância de r$: 
651.100,00 (seiscentos e cinqüenta e um mil e cem 

reais) , conforme demonstrativo abaixo:

03.001 - departamentO de administraçãO 
Geral Orçamentária
04.122.20012-008 - atividades de apOiO À 
administraçãO Geral
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
000550  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 60.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.3.90.14.00.00 - diÁrias - pessOal civil
002440  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - ..........................r$: 12.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
002470  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 26.000,00

05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
Orçamentária
12.361.20042-024 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar - fundeB
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
001600  0.1.00.000102 - fundeB 40% - 
arrecadação na administração direta - ...................
r$: 92.000,00

05.004 - departamentO de educaçãO infantil 
Orçamentária
12.365.20042-027 - manutençãO de crecHes 
municipais
3.3.90.36.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa física
001770  0.1.00.000103 - 5% sobre transferências 
contitucionais fundeB - ...............r$: 6.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
Orçamentária
12.361.20042-021 - manutençãO dO ensinO 
fundamental
3.3.90.36.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa física
001340  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica - .........r$: 15.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
Orçamentária

12.361.20042-021 - manutençãO dO ensinO 
fundamental
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
001350  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica - .........r$: 20.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
Orçamentária
12.361.20042-022 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar
3.3.90.30.00.00 - material de cOnsumO
001410  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica - ..........r$: 90.000,00

05 - secretaria de educaçãO  recurso - 
cancelamento 77.100,00
05.004 - departamentO de educaçãO infantil 
Orçamentária
12.365.20042-029 - manutençãO da merenda 
escOlar  em crecHes
3.3.90.32.00.00 - material, Bem Ou serviçO para 
distriBuiçãO Gratuita
001870  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica - .........r$: 77.100,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
Orçamentária
12.361.20042-022 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
001420  0.1.00.000107 - salário educação - 
arrecadação na administração direta - ..... 
r$: 9.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
002390  0.1.00.000495 - atenção Básica - 
arrecadação na administração direta - .................
r$: 136.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
Orçamentária
12.361.20042-022 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
001420  0.3.00.000107 - salário educação - 
arrecadação na administração direta ...... 
r$: 50.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
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3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
002390  0.3.00.000495 - atenção Básica - 
arrecadação na administração direta - exercícios 
anteriores...........r$: 16.000,00

08 - secretaria de saÚde recurso - 
cancelamento 3.000,00
08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
002490  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 3.000,00

09 - secretaria de prOmOçãO sOcial recurso - 
cancelamento 3.500,00
09.001 - departamentO de assistÊncia sOcial 
Orçamentária
08.244.20082-041 - atividades departamentO 
de assistÊncia sOcial
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
003000  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - .....
r$: 3.500,00

10.001 - departamentO rOdOviÁriO 
Orçamentária
26.782.20112-048 - atividades dO 
departamentO rOdOviÁriO municipal
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
004100  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 3.000,00

10.002 - departamentO de OBras 
Orçamentária
15.451.20112-049 - atividade dO departamentO 
de OBras
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
004320  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 1.000,00

10.003 - departamentO de serviçOs urBanOs 
Orçamentária
06.182.20112-050 - manutençãO da defesa civil
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
004390  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta -......
r$: 4.000,00

10.003 - departamentO de serviçOs urBanOs 
Orçamentária
15.452.20112-053 - menutençãO dO 
departamentO de serviçOs urBanOs
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
004540  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 4.000,00

14.001 - departamentO de prOmOçãO cultural 
Orçamentária
13.392.20062-064 - manutençãO dO 
departamentO de prOmOçãO cultural
3.3.90.36.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa física
005320  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 2.000,00

05 - secretaria de educaçãO  recurso - 
cancelamento 4.000,00
05.006 - departamentO de ensinO superiOr 
Orçamentária
12.364.20042-031 - apOiO aO ensinO superiOr
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
002000  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ......
r$: 4.000,00

07.001 - departamentO de espOrtes e 
recreaçãO Orçamentária
27.812.20102-033 - atividades dptO. de 
espOrtes e recreaçãO
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
002250  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 15.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
Orçamentária
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.3.90.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
002490  0.1.00.000496 - atenção de média e alta 
complexidade ambulatorial e Hospitalar - ..r$: 
2.500,00

TOTAL...............R$:     651.100,00

                       art. 2º - para cobertura de parte 
dos  créditos abertos de conformidade com o artigo 
primeiro,  será utilizado como recurso o excesso 
de arrecadação de recurso vinculado de fonte de 
receita conforme demonstrativo abaixo, na forma do 
art. 43, parágrafo primeiro, inciso ii da lei federal 
4.320/64:
receitas
1.7.2.1.33.10.01.01 - paB fiXO............r$: 136.00

fOnte: recursOs vinculadOs

ID/USO/FONTE CONTA DESCRIÇÃO

 BANCÁRIA Nº  VALOR

0.1.495 26935-2 B.B. - cOnta  BlatB - paB fiXO 136.000,00

tOtal das fOntes   136.000,00

  
art. 3º - para cobertura de parte dos créditos abertos 
no artigo 1º, serão utilizados como recursos o saldo 
financeiro do exercício anterior, constantes a título 
de recursos vinculados, conforme demonstrativo 
abaixo:

fOnte: recursOs vinculadOs

ID/USO/FONTE CONTA

 BANCÁRIA Nº DESCRIÇÃO VALOR

0.3.495 26935-2 B.B. - cOnta  BlatB - paB fiXO 16.000,00

0.3.107 16237-X B.B. - salariO educacaO 50.000,00

tOtal das fOntes   66.000,00

art. 4º - para cobertura do restante dos créditos 
abertos no artigo 1º, serão utilizados como recursos 
o cancelamento das seguintes dotações:

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
cancelamento
12.361.20042-020 - manutençãO merenda 
escOlar
3.3.90.32.00.00 - material, Bem Ou serviçO para 
distriBuiçãO Gratuita
001260  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 15.000,00

05.004 - departamentO de educaçãO infantil 
cancelamento
12.365.20042-029 - manutençãO da merenda 
escOlar  em crecHes
3.3.90.32.00.00 - material, Bem Ou serviçO para 
distriBuiçãO Gratuita
001870  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 77.100,00

10.001 - departamentO rOdOviÁriO 
cancelamento
26.782.20112-048 - atividades dO 
departamentO rOdOviÁriO municipal
3.3.90.30.00.00 - material de cOnsumO
004080  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - arrecadação na administração direta - ....
r$: 90.000,00

05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
cancelamento
12.361.20041-004 - ampliaçãO centrO de 
educaçãO - fundeB
4.4.90.51.00.00 - OBras e instalaçÕes
001460  0.1.00.000102 - fundeB 40% - 
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arrecadação na administração direta - ...................
r$: 19.000,00

05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
cancelamento
12.361.20041-005 - cOnstruçãO/ampliaçãO de 
escOlas - fundeB
4.4.90.51.00.00 - OBras e instalaçÕes
001470  0.1.00.000102 - fundeB 40% - 
arrecadação na administração direta - ........... 
r$: 11.000,00

05 - secretaria de educaçãO   
34.000,00
05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
cancelamento
12.361.20042-023 - manutençãO dO ensinO 
fundamental - fundeB
4.4.90.52.00.00 - eQuipamentOs e material 
permanente
001540  0.1.00.000102 - fundeB 40% - 
arrecadação na administração direta - ...................
r$: 34.000,00

05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
cancelamento
12.361.20042-024 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar - fundeB
4.4.90.52.00.00 - eQuipamentOs e material 
permanente
001620  0.1.00.000102 - fundeB 40% - 
arrecadação na administração direta - ...................
r$: 19.000,00

05.003 - departamentO de ensinO - fundeB 
cancelamento
12.365.20042-026 - manutençãO educaçãO 
infantil - fundeB
3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
001670  0.1.00.000102 - fundeB 40% 
- arrecadação na administração direta 
........................r$: 9.000,00

05.001 - departamentO administrativO 
educaciOnal cancelamento
12.122.20042-018 - atividades administrativO 
educaciOnais
3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
001080  0.1.00.000103 - 5% sobre transferências 
contitucionais fundeB - ...............r$: 5.000,00

05.001 - departamentO administrativO 
educaciOnal cancelamento
12.122.20042-018 - atividades administrativO 
educaciOnais
3.3.90.36.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa física
001160  0.1.00.000103 - 5% sobre transferências 

contitucionais fundeB - ...............r$: 5.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
cancelamento
12.361.20042-021 - manutençãO dO ensinO 
fundamental
3.3.90.36.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa física
001340  0.1.00.000103 - 5% sobre transferências 
contitucionais fundeB - ...................... 
r$: 13.000,00

05.001 - departamentO administrativO 
educaciOnal cancelamento
12.122.20042-018 - atividades administrativO 
educaciOnais
4.4.90.52.00.00 - eQuipamentOs e material 
permanente
001180  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica - ................. 
r$: 3.000,00

05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
cancelamento
12.361.20041-002 - ampliaçãO centrO de 
educaçãO
4.4.90.51.00.00 - OBras e instalaçÕes
001230  0.1.00.000107 - salário educação - 
arrecadação na administração direta - ..... 
r$: 9.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
cancelamento
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
002470  0.1.00.000303 - saúde - receitas 
vinculadas (ec 29/00 - 15%) - ............... 
r$: 26.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
cancelamento
10.301.20032-037 - participaçãO cOnsórciO 
intermunicipal de saÚde
3.3.72.39.00.00 - OutrOs serviçOs de 
terceirOs - pessOa Jurídica
002530  0.1.00.000303 - saúde - receitas 
vinculadas (ec 29/00 - 15%) - ................. 
r$: 3.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
cancelamento
10.304.20032-038 - prOGrama viGilância 
sanitÁria
3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
002550  0.1.00.000303 - saúde - receitas 
vinculadas (ec 29/00 - 15%) - ................. 
r$: 9.000,00

08.002 - fundO municipal de saÚde 
cancelamento
10.301.20032-036 - atividades fundO municipal 
de saÚde
3.1.90.11.00.00 - vencimentOs e vantaGens 
fiXas - pessOal civil
002390  0.1.00.000496 - atenção de média e alta 
complexidade ambulatorial e Hospitalar .... 
r$: 2.500,00

03.001 - departamentO de administraçãO 
Geral cancelamento
04.122.20012-008 - atividades de apOiO À 
administraçãO Geral
3.3.90.30.00.00 - material de cOnsumO
000510  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres) - ..........................r$: 18.000,00

09.002 - fundO municipal de assistÊncia 
sOcial cancelamento
08.244.20082-056 - pse - açÕes serv. 
acOlHimentO instituc. - casa lar/aBriGO
3.3.50.43.00.00 - suBvençÕes sOciais
003790  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres)................r$: 33.000,00

05 - secretaria de educaçãO   
28.500,00
05.002 - departamentO de ensinO fundamental 
cancelamento
12.361.20042-022 - manutençãO dO transpOrte 
escOlar
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
001420  0.1.00.000104 - demais impostos 
vinculados à educação básica.................. 
r$: 28.500,00

05.006 - departamentO de ensinO superiOr 
cancelamento
12.364.20042-031 - apOiO aO ensinO superiOr
3.3.90.33.00.00 - passaGens e despesas cOm 
lOcOmOçãO
001980  0.1.00.000000 - recursos Ordinários 
(livres)................r$: 20.000,00

      TOTAL................R$: 449.100,00

art. 5º - este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação produzindo seus efeitos legais a partir 
da data de sua edição, revogando-se as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Prudentópolis, 30 de dezembro de 2011.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeitO municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 

Convênio n.º 001/2010

concedente: município de prudentópolis/pr

convenente: associação de pais e amigos da 

pastoral da criança

Objeto: prorroga o prazo de vigência do 

convênio e amplia o valor total do recurso a ser 

repassado.

valor: r$ 12.000,00

prazo: 01/01/2012 a 31/12/2012

assinatura em: 30/12/2011

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 

Convênio n.º 002/2010

concedente: município de prudentópolis/pr

convenente: missão evangélica de recuperação 

e restauração - merr

Objeto: prorroga o prazo de vigência do 

convênio e amplia o valor total do recurso a ser 

repassado.

valor: r$ 24.000,00

prazo: 01/01/2012 a 31/12/2012

assinatura em: 30/12/2011

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao 

Convênio n.º 006/2010

concedente: município de prudentópolis/pr

convenente:  associação e comunidade do 

tratamento do alcoolismo e dependentes 

Químicos – acta

Objeto: prorroga o prazo de vigência do 

convênio.

prazo: 01/01/2012 a 31/12/2012

assinatura em: 30/12/2011

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Extrato do 3° Termo Aditivo referente à 

Dispensa de Licitação nº 018/2009
Contrato n° 053/2009

Partes: município de prudentópolis e João robério 
marcondez diniz.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Valor: fica o valor do contrato nº 053/2009 
reajustado pelo iGpm, passando de r$ 2.586,77 
(dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 
e sete centavos) mensais, para r$ 2.741,22 (dois 
mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois 
centavos) mensais, a título de aluguel.
Data da assinatura: 14/12/2011

Extrato do 3° Termo Aditivo referente ao Pregão 
Presencial nº 005/2010
Contrato n° 025/2010
Partes: município de prudentópolis e ictus com. de 
prod. Odonto Hospitalares ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 19/12/2011

Extrato do 3° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 005/2010

Contrato n° 027/2010
Partes: município de prudentópolis e eco farmas 
com. de medicamentos ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 19/12/2011

Extrato do 3° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 003/2010

Contrato n° 032/2010
Partes: município de prudentópolis e eco farmas 
com. de medicamentos ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 19/12/2011

Extrato do 3° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 003/2010

Contrato n° 033/2010
Partes: município de prudentópolis e ictus com. de 
prod. Odonto Hospitalares ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 19/12/2011

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 070/2010

Contrato n° 150/2010
Partes: município de prudentópolis e armazém santa 
luzia ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 29/12/2011

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 044/2011

Contrato n° 079/2011
Partes: município de prudentópolis e Julieta r. 
navroski & cia ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 29/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Carta 
Convite nº 003/2011
Contrato n° 186/2011

Partes: município de prudentópolis e décio pacheco 
& cia ltda. 
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de janeiro de 2012.
Data da assinatura: 22/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente à Tomada 
de Preço nº 006/2011
Contrato n° 128/2011

Partes: município de prudentópolis e dmfz engenharia 
civil ltda me. 
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 30 de junho de 2012.
Data da assinatura: 22/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 107/2011

Contrato n° 183/2011
Partes: município de prudentópolis e metalúrgica 
saviski ind e com ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 20/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 107/2011

Contrato n° 184/2011
Partes: município de prudentópolis e elzevir saviski 
me
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 20/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 120/2011

Contrato n° 206/2011
Partes: município de prudentópolis e paulo da silva 
duarte extintores epp.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 20/12/2011

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 065/2011

Contrato n° 107/2011
Partes: município de prudentópolis e msc playground 
ltda me.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 20/12/2011

Extrato do 4° Termo Aditivo referente ao 
Pregão Presencial nº 023/2011

Contrato n° 046/2011
Partes: município de prudentópolis e modelo pneus 
ltda.
Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 
epígrafe até 31 de dezembro de 2012.
Data da assinatura: 22/12/2011
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Extrato de resultado e adjudicação de licitação 
– Tomada de Preço nº 017/2011

Objeto: contratação de empresa para execução de 
recuperação e cascalhamento de estradas ruruais, no 
município de prudentópolis/pr, referente ao contrato 
de repasse n.º 331.181-83/2010/mapa/caiXa.
Vencedor: f. zancanaro terraplenagem epp. 
Valor: r$ 203.099,40 (duzentos e três mil noventa e 
nove reais e quarenta centavos).
Data: 22/12/2011

Extrato de Contrato – Tomada de Preço nº 
017/2011

Contrato n° 274/2011
Objeto: contratação de empresa para execução de 
recuperação e cascalhamento de estradas ruruais, no 
município de prudentópolis/pr, referente ao contrato 
de repasse n.º 331.181-83/2010/mapa/caiXa.
Vencedor: f. zancanaro terraplenagem epp. 
Valor: r$ 203.099,40 (duzentos e três mil noventa e 
nove reais e quarenta centavos).
Vigência: até 28/02/2012, podendo ser prorrogado a 
critério das partes interessadas.
Data: 22/12/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação 
– Dispensa nº 011/2011

Objeto: locação do imóvel situado na linha inspetor 
carvalho, nesta cidade, com área de 24.200m², 
composto de uma construção em alvenaria com área 
de 365,9m² e uma construção em pré-moldados com 
área de 210m², destinado à instalação e funcionamento 
da empresa polpa norte
Vencedor: elzevir agibert silva filho. 
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, a título 
de aluguel.
Data: 22/12/2011

Extrato de Contrato – Dispensa nº 011/2011
Contrato n° 275/2011

Objeto: locação do imóvel situado na linha inspetor 
carvalho, nesta cidade, com área de 24.200m², 
composto de uma construção em alvenaria com área 
de 365,9m² e uma construção em pré-moldados com 
área de 210m², destinado à instalação e funcionamento 
da empresa polpa norte.
Vencedor: elzevir agibert silva filho. 
Valor: r$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, a título 
de aluguel.
Vigência: até 31/12/2012, podendo ser prorrogado a 
critério das partes interessadas.
Data: 22/12/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação 
– Tomada de Preço nº 016/2011

Objeto: contratação de empresa para execução de 
readequação e cascalhamento de estradas ruruais, no 
município de prudentópolis/pr, referente ao contrato 
de repasse n.º 335.319-28/2010/mapa/caiXa.

Vencedor: construtora JK ltda epp. 
Valor: r$ 105.584,49 (cento e cinco mil quinhentos 
e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Data: 27/12/2011

Extrato de Contrato – Tomada de Preço nº 
016/2011

Contrato n° 276/2011
Objeto: contratação de empresa para execução de 
readequação e cascalhamento de estradas ruruais, no 
município de prudentópolis/pr, referente ao contrato 
de repasse n.º 335.319-28/2010/mapa/caiXa.
Vencedor: construtora JK ltda epp. 
Valor: r$ 105.584,49 (cento e cinco mil quinhentos 
e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).
Vigência: até 30/12/2012, podendo ser prorrogado a 
critério das partes interessadas.
Data: 27/12/2011

Extrato de resultado e adjudicação de licitação 
– Pregão Presencial nº 148/2011

Objeto: prestação de serviços de pagamento de 
vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, 
pensões e similares, dos servidores da administração 
pública do município de prudentópolis.
Vencedor: itaú unibanco s.a. 
Valor: pela execução dos serviços objeto deste 
instrumento, a contratada pagará ao contratante, o 
valor total de r$ 1.500.005,00 (um milhão quinhentos 
mil e cinco reais) até 07 (sete) dias úteis após a 
assinatura do contrato.
Data: 04/01/2012

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
148/2011

Contrato n° 001/2012
Objeto: prestação de serviços de pagamento de 
vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, 
pensões e similares, dos servidores da administração 
pública do município de prudentópolis.
Vencedor: itaú unibanco s.a. 
Valor: pela execução dos serviços objeto deste 
instrumento, a contratada pagará ao contratante, o 
valor total de r$ 1.500.005,00 (um milhão quinhentos 
mil e cinco reais) até 07 (sete) dias úteis após a 
assinatura do contrato.
Vigência: será de 60 (sessenta) meses a partir de 
sua assinatura.
Data: 04/01/2012

 
 prefeitura municipal de prudentópOlis

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
OBJetO: aquisição de gêneros alimentícios que 
serão destinados aos professores e funcionários da 
secretaria de educação.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 31.137,10 (trinta e 

um mil cento e trinta e sete reais e dez centavos).
data: 08 de fevereiro de 2012, às 09h30m.
amOstras atÉ 23 de JaneirO de 2012.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.
efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012
OBJetO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
que serão destinados à merenda escolar.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 481.885,50 
(quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e oitenta 
e cinco reais e cinquenta centavos).
data: 08 de fevereiro de 2012, às 13h30m.
amOstras atÉ 23 de JaneirO de 2012.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012
OBJetO: aquisição de gêneros alimentícios não 
perecíveis que serão destinados à merenda escolar.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 598.652,50 
(quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e cinquenta 
e dois reais e cinquenta centavos).
data: 09 de fevereiro de 2012, às 13h30m.
amOstras atÉ 23 de JaneirO de 2012.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial
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prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012
OBJetO: contratação de empresa para prestação de 
serviços e fornecimento de peças de usinagem em 
veículos leves e pesados.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 150.712,18 (cento 
e cinquenta mil setecentos e doze reais e dezoito 
centavos).
data: 24 de janeiro de 2012, às 09h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012
OBJetO: contratação de empresa para fornecimento 
de peças em conformidade com as especificações 
e quantidades de veículos leves (automóveis e 
utilitários), pertencentes à frota municipal.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 648.000,00 
(seiscentos e quarenta e oito mil reais).
data: 25 de janeiro de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
OBJetO: aquisição de cargas de Glp (13 kg e 45 kg) 
destinados aos diversos departamentos e secretarias 
da prefeitura municipal.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 148.000,00 (cento e 
quarenta e oito mil reais).
data: 24 de janeiro de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 

de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012
OBJetO: aquisição de veículo 0 Km destinado para 
ações de regularização fundiária, conforme contrato 
de repasse nº 321700-58/2010/mda/caiXa.
valOr: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
data: 25 de janeiro de 2012, às 09h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012

OBJetO: contratação de empresa para efetuar 
o transporte de pacientes, para realização de 
hemodiálise em Guarapuava.
valOr: r$ 70.725,00 (setenta mil setecentos e vinte 
e cinco reais).
data: 26 de janeiro de 2012, às 09h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012
OBJetO: aquisição de tubos de concreto ferrados e 
não ferrados.

preçO mÁXimO admitidO: r$ 69.950,00 (sessenta e 
nove mil novecentos e cinquenta reais).
data: 26 de janeiro de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012
OBJetO: contratação de empresa para fornecimento 
de vigas bruta de eucalipto e pranchas de eucalipto 
serrada. 
preçO mÁXimO admitidO: r$ 463.000,00 
(quatrocentos e sessenta e três mil reais).
data: 30 de janeiro de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 
www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 
junto ao depto de licitações da prefeitura municipal 
de prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 
801, centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone 
(42) 3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas.

efraim Kos
presidente da cpl

prefeitura municipal de prudentópOlis
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012
OBJetO: contratação de empresa para execução 
de implantação de totem, revitalização de portal e 
revitalização de trechos das ruas são Josafat e mal. 
deodoro, no município de prudentópolis/pr, referente 
ao contrato de repasse n.º 333.190-33/2010/
ministÉriO dO turismO/caiXa.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 330.030,36 (trezentos 
e trinta mil trinta reais e trinta e seis centavos).
data: 01 de fevereiro de 2012, às 13h30m.
infOrmaçÕes sOBre O preGãO: O edital poderá 
ser obtido no site www.prudentopolis.pr.gov.br, e 
demais informações junto ao depto de licitações da 
prefeitura municipal de prudentópolis, localizado na 
rua rui Barbosa, nº 801, centro, prudentópolis-pr, 
cep 84400-000, fone (42) 3446-8007 de segunda 
à sexta-feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
presidente da cpl
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