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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
CNPJ: 77.778.694/0001-17 

 
 
 

RESOLUÇÃO MD Nº 17/2018 
 
 
 

Súmula: Concede férias a Servidor que especifica. 
 
 

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, submete ao plenário o seguinte: 

 
RESOLUÇÃO: 

 
 

                       Artigo 01º - Fica concedido ao Servidor ALEXANDRE BATISTA BOLFARINI, portador da CIRG nº. 
32.710.520-3 SSPSP e inscrito no CPF nº 324.493.248-79, ocupante do Cargo Efetivo de Assessor Jurídico 
Legislativo no exercício da função de Controlador Interno, férias para ser usufruída no período de 16/07/2018 a 
30/07/2018, referente ao período aquisitivo de 29/03/2017 a 28/03/2018, de acordo com o Art. 79 da Lei nº. 
1201/96. 

 
Artigo 02º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

 
Sala das Sessões, 09 de julho de 2018. 

 
 
 
 

Julio Cesar Scheifer 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

João Mielke Maicon Vinicius Dalazoana 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

1º Secretário 

Sebastião Braga dos Santos  
2º Secretário  

 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2018 
 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE “MEI, ME e EPP” (SEDIADAS LOCALOU REGIONALMENTE), conforme Art. 48 da LC 
147/2014. 

 
OBJETO: Fornecimento de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 24 de julho de 2018, até às 09:30(nove horas e trinta minutos), na Prefeitura 
Municipal de Ipiranga: Sala do Departamento de Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na 
cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 09:30 (nove horas e trinta minutos) da 
mesma data, e no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: 
www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
 Ipiranga-PR, aos 09 de julho de 2018. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2557 de 10 de julho de 2018 

 
Súmula: Altera dispositivos na Lei Complementar nº. 09/2010 – Código Tributário Municipal. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 

Art. 1°. Esta lei altera a Tabela "XV" do Código Tributário Municipal que trata da contribuição para custeio do serviço de 

iluminação pública. 

Art. 2°. A tabela "XV" do Código Tributário Municipal passa a vigorar da seguinte forma: 

Imóveis Não Edificados 

 

Área em M2 Valor VRM 

Até 70 0.4640 

De 71 a 100 0.9200 

De 101 a 200 1.3800 

De 201 a 300 1,9160 

De 301 a 400 2.3950 

De 401 a 750 2.8640 

Acima de 750 3.7440 
 
 
Residencial 
 
Consumo em KMW Valor VRM 
31 a 50 0.0400 
51 a 70 0.0801 
71 a 90 0.1300 
91 a 120 0.1700 
121 a 200 0.2401 
201 a 350 0.4299 
351 a 600 0.4600 
601 a 1000 0.6600 
Acima de 1000 0.8600 
 
 
Industrial 
 
Consumo em KMW Valor VRM 
0 a 30 0.0701 
31 a 50 0.0801 
51 a 70 0.1200 
71 a 90 0.1700 
91 a 120 0.2100 
121 a 200 0.2799 
201 a 350 0.4700 
351 a 600 0.6700 
601 a 1000 0.8700 
1000 a 2000 0.9700 
Acima de 2000 1.000 
 
 
Comercial 
 

  
 

 
Consumo em KMW Valor VRM 
0 a 30 0.0701 
31 a 50 0.0801 
51 a 70 0.1200 
71 a 90 0.1700 
91 a 120 0.2100 
121 a 200 0.2799 
201 a 350 0.4700 
351 a 600 0.6700 
601 a 1000 0.8700 
1000 a 1500 0.9700 
Acima de 1500 1.000 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a publicação, alterando-se a tabela "XV" da Lei Complementar nº 

09/2010 e revogando-se as disposições contrárias. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2018. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2558 de 10 de julho de 2018 

 
Súmula: Estabelece as atribuições do cargo de fiscal de tributos. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1°. Estabelece as atribuições do cargo de Fiscal de tributos criado através da Lei Municipal n°.1181/95. 
 
Art. 2°. São atribuições do Fiscal de Tributos: 
 
I - Realizar o lançamento de créditos tributários, bem como ações correlatas à arrecadação e fiscalização. 
 
II - Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que 
expõem, vende ou manipulam, e os 
serviços que prestam; 
 
III - Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código ributário do Município; 
 
IV - Efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçadas, 
bem como fiscalizar o depósito de lixo 
 em local não permitido;    
V - Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio 
por pessoas que não possuam a documentação exigida;    
 
VI - Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das 
escalas de plantão das farmácias; 
 
VII - Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do 
licenciamento; 
 
VIII - Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalações em locais permitidos; 
 
IX - Verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem 
como quanto à observância de aspectos estéticos; 
 
X - Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem 
como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; 
 
XI - Apreender, por infração, veículos, mercadorias e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 
públicos; 
 
XII - Receber as mercadorias apreendidas e guardá-Ias em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento as 
formalidades legais; 
 
XIII - Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; 
 
XIV - verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, 
inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado;   
 
XV - Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas; 
 
XVI - Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem como o 
cumprimento das normas gerais de fiscalização; 
 
XVII - Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, diversões públicas e 
outros, causa incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; 
 
XVIII - Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações. 
 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2018. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2559 de 10 de julho de 2018 

 
Súmula: Dispõe sobre os componentes municipais do sistema nacional de segurança alimentar, define os parâmetros para 
elaboração e implementação do plano municipal de segurança alimentar e nutricional e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 

 
Art. 1 ° Esta Lei cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, bem como 
define parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância 
com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, com o Decreto Federal n° 
6.272, 23/11/2007; o Decreto Federal 6.273, 23/11/2007; e o Decreto Federal n° 7.272, 25/08/2010, com o propósito de garantir o 
Direito Humano à Alimentação Adequada. 
 
Art. 2° A alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus direitos consagrados na 
Constituição Federal e Estadual, cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, 
proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população. 
 
§ 1 ° A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e 
sociais do Município, com prioridade para as regiões e populações mais vulneráveis. 
 
§ 2° É dever do Poder Público, além das previstas no caput do artigo, avaliar, fiscalizar e monitorar a realização do Direito Humano 
à Alimentação Adequada, bem como criar e fortalecer os mecanismos para sua exigibilidade. 
 
Art. 3° - A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis. 
 
Parágrafo Único. A Segurança Alimentar e Nutricional inclui a realização do direito de todas as pessoas terem acesso à orientação 
que contribua para o enfrentamento ao sobrepeso, a obesidade, contaminação de alimentos e mais doenças consequentes da 
alimentação inadequada. 
 
Art. 4° A Segurança Alimentar e Nutricional abrange: 
 
I - A ampliação das condições de oferta acessível de alimentos, por meio do incremento de produção, em especial na agricultura 
tradicional e familiar, no processamento, na industrialização, na comercialização, no abastecimento e na distribuição, nos recursos 
de água, alcançando também a geração de emprego e a redistribuição da renda, como fatores de ascensão social; 
 
II - A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais; 
 
III - A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações 
em situação de vulnerabilidade social; 
 
IV - A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos consumidos pela população, bem como 
seu aproveitamento, promovendo a sintonia entre instituições com responsabilidades afins para que estimulem práticas e ações 
alimentares e estilos de vida saudáveis; 
 
V - A produção de conhecimentos e informações úteis à saúde alimentar, promovendo seu amplo acesso e eficaz disseminação 
para toda a população; 
 
VI - A implementação de políticas públicas, de estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo 
de alimentos, respeitando-se as múltiplas características territoriais e etno culturais do Estado; 
 
VII - A adoção de correções quanto: 
 
a) aos controles públicos sobre qualidade nutricional dos alimentos; 
a tolerância com maus hábitos alimentares; 
   c) desinformação sobre saúde alimentar vigente na sociedade em geral e nos ambientes sob gestão direta e indireta do Poder 
Público; 
d)a falta de sintonia entre as ações das diversas áreas com responsabilidades afins, como educação, saúde, publicidade, pesquisa 
estimulada e ou apoiada por entes públicos, produção estimulada de alimentos mediante critérios fundamentados, dentre outros. 
 
Art. 5° A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional, requer o respeito à 
soberania do Estado sobre a produção e o consumo de alimentos. 
 
Art. 6° O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com o Estado do 
Paraná e seus demais Municípios, contribuindo assim, para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada. 
 
Art. 7° A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional da população far-se-á 
por meio do SISAN, integrado, no Município de Ipiranga, Estado do Paraná, por um conjunto de órgãos e entidades afetas à 
Segurança Alimentar e Nutricional. 
 

  
 

 
Parágrafo Único - A Câmara Inter setorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN Municipal e o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA Municipal serão estabelecidos e regulamentados por Decreto do Poder 
Executivo, respeitada a legislação aplicável. 
 
Art. 8° O SISAN reger-se-á pelos princípios e diretrizes dispostas na Lei Federal n° 11 .346, de setembro de 2006. 
 
Art. 9° São componentes municipais do SISAN: 
 
I - A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. instância responsável pela indicação ao CONSEA Municipal das 
diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. bem como pela avaliação do SISAN 
no âmbito do município: 
 
II - O CONSEA Municipal. órgão vinculado à Secretaria Municipal de Agropecuária; 
 
III - A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN Municipal - integrada por Secretários 
Municipais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da Segurança Alimentar e Nutricional. com as seguintes 
atribuições, dentre outras: 
 
a) Elaborar, considerando as especificidades locais, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. observando os 
requisitos, as dimensões, as diretrizes e os conteúdos expostos no Decreto Federal n° 7.272/2010, bem como os demais 
dispositivos do marco legal vigente, as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e do 
CONSEA Municipal, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e os instrumentos de acompanhamento, monitoramento e 
avaliação de sua implementação; 
 
b) Monitorar e avaliar a execução da Política e do Plano; 
 
IV - os órgãos e entidades de Segurança Alimentar e Nutricional. instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem 
interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentado pela Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN. 
 
Parágrafo único. A Câmara Inter setorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN Municipal. será presidida pelo 
titular da Secretaria Municipal de Agropecuária, e seus procedimentos operacionais serão coordenados no âmbito da Secretaria- 
Executiva da CAISAN Municipal. 
 
Art. 10 - 0 Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação.   
 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2018. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

ESTADO DO PARANÁ 

 Departamento de Recursos Humanos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 007/2018 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017 

Art. 1º - O Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, pelo presente Edital, CONVOCA os candidatos 
aprovados, abaixo relacionados, referente ao Concurso Público aberto através do Edital de Concurso Público n.º 
001/2017, homologado de acordo com o Edital de Homologação da Classificação Final n.º: 007/2018, para comparecer 
ao Departamento de Recursos Humanos no prazo de 02 (dois) dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte a 
esta publicação, horário das  8:00h até 12:00h e 13:00h até 17:00h para tratar de assuntos inerentes a sua admissão, 
conforme segue abaixo: 

Cargo: PROFESSOR 

34º ORIANA BUENO BALZER 

35º DANIELE APARECIDA BARBOSA 

36º MARIA FERNANDA ORLONSKI TRAUT 

      

 

Art. 2º. Os candidatos acima relacionados deverão comparecer munidos de todos os 
documentos relacionados, a saber: 

a) Ter à data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa saúde física e mental; estar 
no gozo dos direitos políticos e civis e,  

b) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 

c) Declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto aos acúmulos permitidos 
pela Lei, atestados de antecedentes criminais (CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS 
CIVIS); 

d) Número de conta corrente Banco Itaú; 

e) Apresentar original e entregar fotocópias dos documentos: 

- Cédula de identidade (RG) (02 vias); 

- Certidão de nascimento ou casamento do candidato; 

- Certidão de nascimento dos filhos menores; 

- Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 (cinco) anos; 

- Cadastro de Pessoa Física – CPF (02 vias); 

- Título de eleitor e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei; 

- PIS/PASEP; 

- Se do sexo masculino, apresentar quitação com o serviço militar; 

- Comprovante de Escolaridade validado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 

  
 

 

 
Art. 3º.  A não apresentação dos documentos exigidos, no prazo estabelecido no artigo 1º, implicará na impossibilidade 
de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso, 
sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação. 

Ipiranga, em 10 de julho de 2018. 

  

 LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 

 

 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 74/2018 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 8/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E JACIR 
FERREIRA IPIRANGA, TENDO COM OBJETO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços de transporte escolar, de acordo com o Termo de Referência constante nos 
Anexos I: Lote nº. 06, do Edital de Pregão Presencial nº. 5/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente termo na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado e 
devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
De acordo com o Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 3.817,38 (três mil, 
oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos),  para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas com a execução do presente termo será efetuada na seguinte dotação: 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 1000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 103 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 104 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 119 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 124 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 08/03/2018, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
   
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga - PR, 10 de julho de 2018. 
 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
CONTRATADA: 
JACIR FERREIRA IPIRANGA 
Jacir Ferreira 

 
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 
 

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação do 
serviço consistente em matrículas de vereadores em curso presencial de capacitação/aperfeiçoamento promovido pela União 
de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Planejamento Urbano (Plano Diretor), Loteamentos e Habitação 
Popular), a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2018, na cidade de Curitiba-PR, conforme documentação anexa. 

 

ITEM Nº DE MATRÍCULAS VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$) 

Curso presencial Uvepar 
(Planejamento Urbano 
(Plano Diretor), Loteamentos 
e Habitação Popular) 

02 790,00 1.580,00 

 

 

Dotação: 

0101 Câmara Municipal 
0103101012.002 Atividades do legislativo Municipal 

33.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 
39.65.99 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento – Demais níveis de ensino 

 
Empresa: UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ – CNPJ – 81.398.232/0001-41 
Valor Global R$ 1.580,00 

Data: 10/07/2018 

 
 

JÚLIO CÉSAR SCHEIFER 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
PORTARIA Nº 214 
De 10 de julho de 2018. 

 
       

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 Edital nº 006/2018 de 4 de julho de 2018 da Homologação da Classificação Final, do Concurso Edital 001/2017. 
 
 
NOMEAR  
 
 
 I - A partir de 11 de Julho de 2018, a candidata JOANA DARC DE CAMARGO, portadora da CIRG nº 7.388.503-5, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde regido sob o regime estatutário, filiado 
ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ipiranga-PR. 

II – A candidata irá cumprir a partir de 11 de julho de 2018, o Estágio Probatório, conforme Lei n.º: 1.201 de 10/07/1996 “Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município” e Lei n.º: 1964/2010 “Regulamenta o Processo de Avaliação de Desempenho de Servidor 
Nomeado em Virtude de Concurso Público”. 

  

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

LUIZ CARLOS BLUM  

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2018 
 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE “MEI, ME e EPP” (SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE), conforme Art. 48 da LC 
147/2014. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de exames de eletrocardiograma em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal de Ipiranga - PR. 

 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 24 de julho de 2018, até às 13:30(treze horas e trinta minutos), na Prefeitura 
Municipal de Ipiranga: Sala do Departamento de Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na 
cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 13:30(treze horas e trinta minutos) da 
mesma data, e no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: 
www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
 Ipiranga-PR, aos 09 de julho de 2018. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 


