
PÁGINA - 1

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1027 

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia 
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site   
http://ipiranga.pr.gov.br

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2020 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de 
Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 1/2020, conforme especificado no Edital de 
Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de sondagem, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Urbanismo. 
 
FORNECEDOR: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME - CNPJ: 29.105.107/0001-86 
Valor Total do Fornecedor: 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 
 

Item Descrição Unid. Qtde Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Furos de sondagem, conforme norma ABNT UN 20 94,60 1.892,00 
2 Granulometria por peneiramento UN 20 41,90 838,00 
3 Limite de liquidez UN 20 17,50 350,00 
4 limite de plasticidade UN 20 17,40 348,00 
5 Compactação e ISC (índice de suporte california) na 

energia normal 
UN 20 244,20 4.884,00 

6 Relatórios, vistorias e outros serviços relacionados UN 1 1.488,00 1.488,00 
 
Ipiranga/PR, 04 de fevereiro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 4/2020 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão 
Presencial nº. 4/2020, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições 
legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Prestação de serviços de carregamento, transporte rodoviário, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) no aterro municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
FORNECEDOR: MTX CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.632.070/0001-01 
Valor Total do Fornecedor: 108.000,00 (cento e oito mil reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 108.000,00 (cento e oito mil reais). 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

Valor 
Unit. 

Valor Total 

 
1 

Prestação de serviços para: carregamento, transporte rodoviário, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos  "classe - II" 
em aterro de propriedade privada devidamente licenciado junto aos órgãos 
competentes. 

 
T 

 
720 

 
150,00 

 
108.000,00 

 
Ipiranga/PR, 04 de fevereiro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
 

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2/2020 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos 
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial nº. 2/2020, conforme 
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Contratação de Empresa(s) para prestação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (INTERNET) e interligação Ponto-a-
Ponto através de fibra óptica, em atendimento as Secretarias de: Administração, Planejamento, Saúde, Educação e Cultura, Assistência Social, 
Obras e Transportes, Esportes. 
 
FORNECEDOR: MARLENE FRISKE SAUERESSIG EIRELI - CNPJ: 24.412.573/0001-90 
Valor Total do Fornecedor: 75.776,35 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 38.953,15 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). 

Item Descrição Unid. Qtde Valor Unit. Valor 
Total 

 
 

1 

IP DEDICADO - 100Mbps - Banda Simétrica, com porta Ethernet RJ-45, cinco endereços de IP 
públicos e fixos, infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto de 
Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Paço Municipal, Rua 
XV de Novembro, 545, Centro. 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

1.750,5600 

 
 

17.505,60 

 
 

2 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Posto de Saúde 
Urbano 1. Rua Alberto Blum, Bairro Santo Antônio. UC. 95505059 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

98,1600 

 
 

 981,60 
 
 

3 

50Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Hospital 
Imaculada Conceição, Rua Tereza de Jesus, n°. 423. 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

133,4600 

 
 

1.334,60 
 
 

4 

50Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da Secretaria de 
Saúde, Rua Jose Maria Taques, n°. 194 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

 133,4600 

 
 

 1.334,60 
 
 

5 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Posto de Saúde 
Urbano 2.(Ulisses Guimarães), Rua Otavio Cirilo de Oliveira n°. 79. 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

 98,2450 

 
 

 982,45 
 
 

6 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Centro de 
especialidades, Rua Capitão Julio Pombeiro nº 117, Centro. 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

 98,1600 

 
 

 981,60 
 

7 
25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com 
distribuidor interno óptico (DIO) para acomodação das fibras, para utilização do Departamento 
de Obras. Rua Capitão Júlio Pombeiro, sn. 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
8 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Cras, Bairro 
Santo Antônio (ainda sem nome de rua). 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
9 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Centro do Idoso. 
Rua XV de Novembro n°. 697. 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
10 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da Secretaria de 
Assistência Social, Rua XV de novembro n°. 548, centro UC. 18040080 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
 
 

11 

50Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização das Secretarias: 
Agropecuária, Meio Ambiente, Engenharia, Habitação, Agência Trabalhador, Recursos 
Humanos, Tributação, Bloco de Notas e Junta Militar, Rua Prefeito Antônio C. de Oliveira, 589, 
centro UC. 18035124 

 
 
 
MES 

 
 
 

10 

 
 
 

 133,4600 

 
 
 

 1.334,60 

 
 

12 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do CREAS, Prefeito 
Antônio C. de Oliveira,n°. 587, centro. UC18035116 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
981,60 

 
13 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do Peti, vila rainha, 
Rua Principal. UC.35111259 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
 

14 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da escola João 
Leonel, Rua João Denck, 435. Centro. 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

 98,1600 

 
 

981,60 
 
 

15 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da escola Anita T, 
Púglia, Rua Octavio Cirilo de Oliveira, 300, Bairro Esplanada 

 
 

MES 

 
 

10 

 
 

 98,1600 

 
 

 981,60 
 

16 
25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da Quadra Municipal 
do santo Antônio. UC. 88055710 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
981,60 

   

 
 

17 
25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização do CAEE, Rua Ageu 
Grein Taques, s/n. Esplanada. 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
18 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da Creche Madre 
Tereza Calcutá. Rua Teixeira Duarte, s/n, Bairro: Ulisses Guimarães 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

 
19 

25Mbps – Banda larga   infraestrutura de conectividade através de fibras ópticas, com Ponto 
de Terminação Óptica (PTO) para acomodação das fibras, para utilização da Creche Evolução 
do Saber, Rua Ageu Grein Taques, s/n. Esplanada. 

 
MES 

 
10 

 
 98,1600 

 
 981,60 

20 Taxa de instalação - item 01 ao 19 UN 19  143,1000 2.718,90 
 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: 36.823,20 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos). 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

 
 

1 

Link para acesso à internet - 10 Mbs. FULL 10X10. Pontos: Mini postos das localidades de: 
Colônia Adelaide, Pinhão, Canguera, Olho d'água, Lustosa Piquete Velho, Lustosa Arroio 
Grande, Lustosa Brama, São Bráz, Coatis e Arroio Grande Barracas. 

 
 
MES 

 
 
10 

 
 

3.488,40 

 
 

34.884,00 
Ipiranga/PR, 04 de fevereiro de 2020. 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 13/2020 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 01.466.091/0004-60, com sede na RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, 1438, Cep: 83708135, 
Bairro: TINDIQUERA, na cidade de ARAUCÁRIA/ 
 
OBJETO: fornecimento de combustíveis: diesel S10, diesel S500 e gasolina, em atendimento as  Secretarias de: 
Obras e Transportes, Gabinete do Prefeito, Administração, Saúde, Esportes, Assistência Social, Urbanismo, Meio 
Ambiente, Agropecuária e Educação e Cultura, do Município de Ipiranga/PR. 
 
VALOR CONTRATADO: 1.448.900,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n°. 3/2020, Lei Federal n°. 10520/02 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 511 - MATERIAL DE CONSUMO 
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 512 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.301.0011.2.026.3.3.90.30.00.00. - 493 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.30.00.00. - 493 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.122.0016.2.043.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.242.0016.2.045.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.242.0016.2.045.3.3.90.30.00.00. - 941 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.243.0017.5.051.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.30.00.00. - 934 - MATERIAL DE CONSUMO 
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO 
11.001.27.812.0021.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
13.001.18.541.0023.2.069.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
 
VIGÊNCIA: 05 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
  
DATA DE ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2020 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 05 de fevereiro de 2020. 
 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 
(Contratada) 
 

PREFEITURA MUICIPAL DE IPIRANGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
 
DECRETO Nº.  003/2020 
SÚMULA:  Aprova  o    “Loteamento   Xaxim”    no Quadro  Urbano  deste Município.  
               

 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu Artigo 69, Inciso II e com suporte na Lei Municipal nº. 
1863/2008 de 19/12/2008, resolve, 

 
 

D E C R E T A R 
 
 

Art. 1º - A aprovação do loteamento urbano denominado “LOTEAMENTO XAXIM” de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, com as divisas em quadras e lotes urbanos, conforme 
Planta e Memorial Descritivo arquivados nesta Prefeitura e em face do mesmo preencher as condições 
legais. 

 
  Art. 2º.  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as      
 disposições em contrário. 
 
  Edifico da Municipalidade de Ipiranga, em 14 de janeiro de 2020.    
 
 
 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 04 - FONE/FAX:(042) 242-1222 - CEP 84.450-000 - 
IPIRANGA/PR 

 

   

  
 
 

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZAÇÃO. 
 
MEMORIAL DESCRITIVO LOTEAMENTO XAXIM 
LOCALIZAÇÃO: XAXIM 

MUNICÍPIO: IPIRANGA 

ESTADO: PARANÁ 

PROPRIEDADE DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

ÁREA TOTAL = 30.217,00 m². 

 
LEVANTAMENTO 
QUADRA 1 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 24,51 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

68,51 m confrontando com a Rua “C”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 64,76 m 

confrontando com a Rua “B”; fechando o perímetro nos fundos medindo 40,83 m confrontando com a Rua “A” com 

área de 2.168,51 m². 

 
QUADRA 2 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 47,08 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

75,49  m confrontando com a Rua “D”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 69,50 m 

confrontando com a Rua “C”; fechando o perímetro nos fundos medindo 46,70 m confrontando com a Rua “A” com 

área de 3.379,64 m². 
 
 
QUADRA 3 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 47,12 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

83,20  m confrontando com a Rua “E”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 76,99 m 

confrontando com a Rua “D”; fechando o perímetro nos fundos medindo 46,70 m confrontando com a Rua “A” com 

área de 3.751,69 m². 
 
QUADRA 4 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 46,99 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

89,50 m confrontando com a Rua “F”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 84,39 m 

confrontando com a Rua “E”; fechando o perímetro nos fundos medindo 46,70 m confrontando com a Rua “A” com 

área de 4.060,02m². 

 
QUADRA 5 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 56,91 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

91,88  m confrontando com a Rua “G”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 89,98 m 

confrontando com a Rua “F”; fechando o perímetro nos fundos medindo 46,70 m confrontando com a Rua “A” com 

área de 4.424,38m². 

 
LOTE 1 QUADRA 1 
De quem da Rua “A” olha mede 17,35 m de frente; do lado direito de quem da Rua “A” olha mede 24,04 m 

confrontando com a Rua “B”; do lado esquerdo de quem da Rua “A” olha mede 25,76  m confrontando com os lotes 

2 e 3; fechando o perímetro nos fundos medindo 11,20 m confrontando com a Área Institucional com área de 

352,27 m². 
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LOTE 2 QUADRA 1 
De quem da Rua “C” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,48 m 

confrontando com a rua “A”; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 3; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,85  m confrontando com o lote 1 com área de 354,01 m². 

 
LOTE 3 QUADRA 1 
De quem da Rua “C” olha mede 12,00  m de frente; do lado direito de quem da rua “C” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 2; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35  m confrontando com o lote 4; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,00 m confrontando com o lote 1  com área de 280,20 m². 

 
 
AREA INSTITUCIONAL QUADRA 1 
De quem da Estrada Xaxim olha mede 24,51 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 

40,91 m confrontando com a Rua “C”; do lado esquerdo de quem da Estrada Xaxim olha mede 40,72 m 

confrontando com a Rua “B”; fechando o perímetro nos fundos medindo 34,55 m confrontando com os lotes 1 e 3 

com área de 1.182,03 m². 

 
LOTE 1  QUADRA 2 
De quem da Rua “C” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 2; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando com a Rua “A”; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 10 com área de 364,26 m². 

 
LOTE 2  QUADRA 2 
De quem da Rua “C” olha mede 13,40 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 3; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 1; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,40 m confrontando com o lote 9 com área de 312,89 m². 

 
LOTE 3  QUADRA 2 
De quem da Rua “C” olha mede 13,40 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 4; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 2; 
fechando o perímetro nos fundos medindo 13,40 m confrontando com os lotes 8 e 9 com área de 312,89 m². 

 
 
 
LOTE 4 QUADRA 2 
De quem da Rua “C” olha mede 13,50 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 5; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 3; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,50 m confrontando com os lotes 7 e 8 com área de 315,23 m². 

 
LOTE 5 QUADRA 2 
De quem da Rua “C” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “C” olha mede 23,51 m 

confrontando com a Estrada do Xaxim; do lado esquerdo de quem da Rua “C” olha mede 23,35 m confrontando 

com o lote 4; fechando o perímetro nos fundos medindo 16,34 m confrontando com os lotes 6 e 7 com área de 

349,59 m². 

 
LOTE 6 QUADRA 2 
De quem da Rua “D” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 7; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,57 m confrontando a Estrada do 

Xaxim; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,35 m confrontando com o lote 5 com área de 279,65 m². 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
LOTE 7 QUADRA 2 
De quem da Rua “D” olha mede 15,49 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 8; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 6; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,49 m confrontando com os lotes 4 e 5 com área de 361,69 m². 

 
LOTE 8 QUADRA 2 
De quem da Rua “D” olha mede 15,40 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 9; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 7; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,40 m confrontando com os lotes 3 e 4 com área de 359,59 m². 

 
LOTE 9 QUADRA 2 
De quem da Rua “D” olha mede 15,40 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 10; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 8; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,40 m confrontando com os lotes 2 e 3 com área de 359,59 m². 
LOTE 10 QUADRA 2 

De quem da Rua “D” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com a Rua “A”; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 9; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 1 com área de 364,26 m². 

 
LOTE 1 QUADRA 3 
De quem da Rua “D” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 2; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com a rua “A” ; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 11 com área de 364,26 m². 

 
LOTE 2 QUADRA 3 
De quem da Rua “D” olha mede 15,90 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 3; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 1; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,90 m confrontando com os lotes 9 e 10 com área de 371,27 m². 

 
LOTE 3 QUADRA 3 
De quem da Rua “D” olha mede 15,90 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 4; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 2; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,90 m confrontando com os lotes 8 e 9 com área de 371,27 m². 

 
LOTE 4 QUADRA 3 
De quem da Rua “D” olha mede 15,99 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 5; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 3; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,90 m confrontando com os lotes 7 e 8 com área de 373,37 m². 

 
LOTE 5 QUADRA 3 
De quem da Rua “D” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m 

confrontando com a estrada do Xaxim; do lado esquerdo de quem da Rua “D” olha mede 23,35 m confrontando 

com o lote 4; fechando o perímetro nos fundos medindo 16,93 m confrontando com os lotes 6 e 7 com área de 

356,44 m². 

 
 
LOTE 6 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 7; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,53 m confrontando com a Estrada 

Xaxim; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,72 m confrontando com o lote 5 com área de 283,93 m². 
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LOTE 7 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 13,50 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 8; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 6; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,50 m confrontando com os lotes 4 e 5 com área de 315,23 m². 

 
LOTE 8 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 13,50 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 9; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 7; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,50 m confrontando com os lotes 3 e 4 com área de 315,23 m². 

 

 
LOTE 9 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 13,50 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 10; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 8; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,50 m confrontando com os lotes 2 e 3 com área de 315,23 m². 

 
LOTE 10 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 13,50 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 11; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 9; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,50 m confrontando com o lote 2 com área de 315,23 m². 

 
LOTE 11 QUADRA 3 
De quem da Rua “E” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com a Rua “A”; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 

10; fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 1 com área de 315,23 m². 

 
LOTE 1 QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 2; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com a Rua “A”; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 13 com área de 364,26 m². 
 
LOTE 2 QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 13,80 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 3; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 1; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,80 m confrontando com o lotes 11 e 12 com área de 322,23 m². 

 
LOTE 3 QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 13,80 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 4; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 2; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,80 m confrontando com o lotes 10 e 11 com área de 322,23 m². 

 
LOTE 4 QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 13,73 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 5; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 3; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,73 m confrontando com o lotes 9 e 10 com área de 320,60 m². 

 
LOTE 5  QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 13,80 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 6; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 4; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 13,80 m confrontando com o lotes 8 e 9 com área de 322,23 m². 

 
 

  
 
 

 

 
 
LOTE 6 QUADRA 4 
De quem da Rua “E” olha mede 13,66 m de frente; do lado direito de quem da Rua “E” olha mede 23,50 m 

confrontando com a Estrada do Xaxim; do lado esquerdo de quem da Rua “E” olha mede 23,35 m confrontando 

com o lote 5; fechando o perímetro nos fundos medindo 16,23 m confrontando com o lotes 7 e 8 com área de 

348,24 m². 

 
LOTE  7 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 8; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,49 m confrontando com a Estrada 

Xaxim; fechando o perímetro nos fundos medindo 11,07m confrontando com o lote 6 com área de 287,97 m². 

 
LOTE 8 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 12,05 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 9; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 7; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,05m confrontando com os lotes 5 e 6 com área de 281,37 m². 

 
LOTE 9 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 12,05 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 10; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 8; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,05m confrontando com os lotes 4 e 5 com área de 281,37 m². 

 
LOTE  10 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 12,10 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 11; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 9; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,10m confrontando com os lotes 3 e 4 com área de 282,54 m². 

 
LOTE  11 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 12,05 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 12; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 10; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,05m confrontando com os lotes 2 e 3 com área de 281,37 m². 
 
LOTE  12 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 12,05 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 13; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 11; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,05m confrontando com o lote 2 com área de 281,37 m². 

 
LOTE  13 QUADRA 4 
De quem da Rua “F” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com a Rua “A”; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com lote 12; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60m confrontando com o lote 1 com área de 364,26 m². 

 
LOTE  1 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 15,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 2; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com a Rua “A”; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 14 com área de 364,26 m². 

 
LOTE  2 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 12,15 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 3; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 1; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 13 com área de 283,70 m². 

 
 



PÁGINA - 5

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1027 

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia 
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site   
http://ipiranga.pr.gov.br

  
 
 

 

 
 
LOTE  3 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 12,15 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 4; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 2; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 12 com área de 283,70 m². 

 
LOTE  4 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 12,18 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 5; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 3; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,18 m confrontando com o lote 11 com área de 284,40 m². 

 
LOTE  5 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 12,15 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 6; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 4; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 10 com área de 283,70 m². 

 
 
LOTE  6 QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 12,15 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m 

confrontando com o lote 7; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando com o lote 5; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 9 com área de 283,70 m². 
 
LOTE  7  QUADRA 5 
De quem da Rua “F” olha mede 13,60 m de frente; do lado direito de quem da Rua “F” olha mede 23,37 m 

confrontando com a Estrada do Xaxim; do lado esquerdo de quem da Rua “F” olha mede 23,35 m confrontando 

com o lote 6; fechando o perímetro nos fundos medindo 14,57 m confrontando com o lote 8 com área de 328,56 

m². 

 
LOTE  8  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 14,38 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 31,10 m 

confrontando com o lote 9; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 33,54 m confrontando com a Estrada 
do Xaxim; fechando o perímetro nos fundos medindo 14,57 m confrontando com o lote 7 com área de 436,64m². 

 
LOTE  9  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 12,33 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 29,02 m 

confrontando com o lote 10; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 31,10 m confrontando com o lote 8; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 6 com área de 365,52m². 

 
LOTE  10  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 12,33 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 26,93 m 

confrontando com o lote 11; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 29,02 m confrontando com o lote 9; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 5 com área de 339,91m². 

 
LOTE  11  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 12,35 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 24,85 m 

confrontando com o lote 12; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 26,93 m confrontando com o lote 10; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,18 m confrontando com o lote 4 com área de 315,23m². 

 
LOTE  12  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 12,33 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 22,76 m 

confrontando com o lote 13; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 24,85 m confrontando com o lote 11; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 3 com área de 289,20m². 

 

  
 
 

 

 
 
LOTE  13  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 12,33 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 20,68 m 

confrontando com o lote 14; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 22,76 m confrontando com o lote 12; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 12,15 m confrontando com o lote 2 com área de 263,88m². 

 
LOTE  14  QUADRA 5 
De quem da Rua “G” olha mede 15,83 m de frente; do lado direito de quem da Rua “G” olha mede 18,00 m 

confrontando com a Rua “A”; do lado esquerdo de quem da Rua “G” olha mede 20,68 m confrontando com o lote 

13; fechando o perímetro nos fundos medindo 15,60 m confrontando com o lote 1 com área de 301,67m². 
 
AREA VERDE  
De quem da Rua “A” olha mede 242,26 m de frente; do lado direito de quem da Rua “A” olha mede 35,76 m 

confrontando com terras de Mario Goergen; do lado esquerdo de quem da Rua “A” confrontando com terras de 

Walentin José Goergen; fechando o perímetro nos fundos medindo 238,82 m confrontando com terras de Walentin 

José Goergen com área de 4.269 m². 

 
RUA “A” 
De quem da propriedade de Mario Gorgen olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua A olha 

mede 282,19 m confrontando coma Rua A que mede 10,00 m, com a quadra 1 mede 40,74 m, Rua C que mede 

10,00,  quadra 2 que mede 46,70 m ,  Rua D  com 10,00 m quadra 3 que mede 46,70 m, Rua E que mede 10,00 m 

quadra 4 que mede 46,70 m , Rua F que mede 10,00 e  com a quadra 5 que mede 41,35 finalizando com a Rua G 

medindo 10,00 m; do lado esquerdo de quem da Rua A olha mede 242,25 m confrontando com a área verde; 

fechando o perímetro nos fundos medindo 2.829,00 m confrontando com terras de Walentin José Goergencom 

área de 995,29 m². 

 
RUA “B” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua B olha 

mede 64,76 m confrontando com a quadra 1; do lado esquerdo de quem da Rua B olha mede 75,29 m 

confrontando com propriedade de Walentin José Goergen; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m 

confrontando com a Rua A, área de 760,47 m². 
 
RUA “C” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua C olha 

mede 69,50 m confrontando com a quadra 2; do lado esquerdo de quem da Rua C olha mede 68,51 m 

confrontando com a quadra 1; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m confrontando com a Rua A área 

de 810,00 m². 

 
RUA “D” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua D olha 

mede 76,99 m confrontando com a quadra 3; do lado esquerdo de quem da Rua D olha mede 75,49 m 

confrontando com a quadra 2; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m confrontando com a Rua A área 

de 882,43 m². 

 
RUA “E” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua E olha 

mede 84,33 m confrontando com a quadra 4; do lado esquerdo de quem da Rua E olha mede 83,20 m 

confrontando com a quadra 3; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m confrontando com a Rua A área 

de 957,69 m². 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
RUA “F” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua F olha 

mede 89,98 m confrontando com a quadra 5; do lado esquerdo de quem da Rua F olha mede 89,50 m 

confrontando com a quadra 4; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m confrontando com a Rua A área 

de 1.019,76 m². 

 
RUA “G” 
De quem do prolongamento da Estrada Xaxim olha mede 10,00 m de frente; do lado direito de quem da Rua G olha 

mede 93,20 m confrontando com terras de Mario Goergen; do lado esquerdo de quem da Rua G olha mede 91,87 

m confrontando com a quadra 5; fechando o perímetro nos fundos medindo 10,00 m confrontando com a Rua A 

área de 1.036,78 m². 

 

 

IPIRANGA, 06  DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

 

 
 
_______________________ 
ERICKSON SCHARNESKI 
ENG.º CIVIL CREA PR-69551/D 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   

PORTARIA Nº 039 
De 04 de fevereiro de 2020 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI e 
Considerando a Lei Municipal n.º: 1.803/2008, bem como requerimento da servidora, resolve, 
 
CONCEDER 
 
À Servidora DENIR GOBEL LADWIG, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo I, Licença 
Maternidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 06 de fevereiro de 2020, conforme Processo n.º: 0001404-
53.2018.8.16.0093 do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Comarca de Ipiranga. 

 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 038 
De 05 de fevereiro de 2020 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 e 
Considerando o Ofício n.º: 068/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, resolve, 
 
NOMEAR 
 
O Sr. ELEANDRO DA SILVA, atualmente ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal de Administração em 
Saúde, para responder interinamente no cargo de agente político de Secretário Municipal de Saúde, por um período de 04/02/2020 a 
23/02/2020.  

      

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 

 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   
 

 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 036 
De 04 de fevereiro de 2020 

           
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo n.º: 69, Inciso XI, e 
Considerando as Leis n.º: 1.266 de 08 de fevereiro de 1.999 e Ofício n.º: 013/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
bem como requerimento da servidora, 
 
RESOLVE 
 
Conceder a promoção da carreira do magistério a servidora BIANCA CAROLINE DE ALMEIDA LIMA, ocupante do cargo de 
Provimento efetivo professor, para o nível “V-B” em razão de conclusão do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Alfabetização e 
Letramento. 

 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   

PORTARIA Nº 035 
De 04 de fevereiro de 2020 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica do Município em seu artigo 69 Inciso XI e, 
Considerando a Lei nº 1.514 de 26/04/2005, Decreto nº 47/2005, bem como o Ofício nº 021/2020 da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, resolve, 

CONCEDER 
 
A Gratificação de Diretora Escolar II, símbolo “FGD-2” da servidora VERONICA KOCHANSKI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de professora, a partir do dia 03 de fevereiro de 2020. 

 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 034 
De 04 de fevereiro de 2020 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI, e 
Considerando o Ofício nº 020/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
 
RESOLVE  
 
Cancelar a gratificação RETIDE a partir de 03 de Fevereiro de 2020 das servidoras ocupantes do cargo de provimento efetivo de 
Professor: 

SIONE APARECIDA MONFRON 

ROSA MONICA PALHANO DE LIMA 

 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 033 
De 04 de fevereiro de 2020 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI,  
E considerando o Ofício n° 19/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  

 
RESOLVE  
 
Cancelar a partir de 03 de fevereiro de 2020 a Gratificação de Diretor Escolar - FGD 2 da servidora LUCIANE HECK GRISOL, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor.  

    
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 18/2020 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, em atendimento ao Hospital Municipal e Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
VALOR TOTAL: 2.132,68(dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).  
 
FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA 
 
CNPJ: 11.048.787/0001-88 
 
ENDEREÇO: JOÃO RIBEIRO DA FONSECA, 503, Cep: 84450-000, na cidade Ipiranga, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0800110301001120263390300000 – 493 
0800110301001120263390300000 – 303 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 05/02/2020 
 
RATIFICAÇÃO: 05/02/2020 
 
Ipiranga PR., 05 de fevereiro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 18/2020 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, em atendimento ao Hospital Municipal e Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
VALOR TOTAL: 2.132,68(dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).  
 
FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA 
 
CNPJ: 11.048.787/0001-88 
 
ENDEREÇO: JOÃO RIBEIRO DA FONSECA, 503, Cep: 84450-000, na cidade Ipiranga, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0800110301001120263390300000 – 493 
0800110301001120263390300000 – 303 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 05/02/2020 
 
RATIFICAÇÃO: 05/02/2020 
 
Ipiranga PR., 05 de fevereiro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 


