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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 121/2020 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para fornecimento de materiais de proteção e segurança, hospitalares e 
laboratoriais para os setores da Vigilância Sanitária e Epidemiologia, com recursos do   VIGIASUS e material de 
reabilitação profissional (bolas fisioterápicas) através de Ação de Enfrentamento da Emergência Decorrente do 
Coronavírus (Covid-19), em atendimento ao CRAS. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 04/2020, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada 
no dia 25/11/2020, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico n°. 121/2020  
 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na 
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr  e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e  bllcompras.com. 
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 12 de novembro de 2020. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 

DECRETO Nº. 108/2020 
          
 
SÚMULA: Aprova o “Loteamento Xaxim” no quadro urbano deste município e revoga o Decreto nº. 003/2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei nº. 1.863 de 19 de dezembro de 2008 resolve e, 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1º.  - Fica aprovado o loteamento urbano denominado “LOTEAMENTO XAXIM”, de propriedade de FUNDO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – FMH, com as divisões em quadras e lotes conforme planta e memorial descritivo 
anexos, e em face do mesmo preencher as formalidades legais de aprovação. 
 
Art. 2º. – Fica revogado o Decreto nº. 003/2020 de 14 de janeiro de 2020. 
 
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 
 
Edifício da Municipalidade de Ipiranga, em 12 de Novembro de 2020. 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO LOTEAMENTO XAXIM 
LOCALIZAÇÃO: XAXIM 

MUNICÍPIO: IPIRANGA 

ESTADO: PARANÁ 

PROPRIEDADE DE: Fundo Municipal de Habitação do Município de Ipiranga 

ÁREA TOTAL = 30.250,00 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 47,11 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 84,33 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 56,89 m de frente; do lado direito de quem da Estrada Xaxim olha mede 91,87 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 41,35 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 Area Institucional com área de 352,27 m². 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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, 30  DE SETEMBRO DE 2020. 

 
ERICKSON SCHARNESKI 
ENG.º CIVIL CREA PR-69551/D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 274/2020 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 10.515.403/0001-27, com sede AV.PIRAIBA, 296, Cep: 06.460.-121, na cidade de /Barueri/SP. 
 
OBJETO: fornecimento de equipamentos  aparelho ultrassom, com recursos  Resolução SESA 871/20. 
 
VALOR CONTRATADO: 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n°. 103/2020 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
08.001.10.122.0015.2.042.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.122.0015.2.042.4.4.90.52.00.00. - 303 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.122.0015.2.042.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.303.0013.2.037.4.4.90.52.00.00. - 3518 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 
  
DATA DE ASSINATURA: 11 de novembro de 2020 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 12 de novembro de 2020. 
 
Assinaturas: 
  
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA 
(Contratada) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
CONTRATO Nº. 90/2020 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA ESTADO DO PARANÁ  E A EMPRESA  EVARISTO IRINEU KRUGER DE CAMARGO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Concorrência 1/2020 
acima citado e devidamente homologado. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto execução de obras para construção do Centro de Eventos Municipal, compreendendo 
material e mão-de-obra (lotes 02 e 03), conforme planilhas, com recursos advindos do Contrato de Financiamento n°. 
0532523DV83(CAIXA/MUNICIPIO) e demais recursos próprios, em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária., 
localizado na Estrada Retiro, no Município de Ipiranga, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à 
completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, serviços em estrita observância ao contido e especificado 
na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Concorrência n.º 01/2020 devidamente homologada pelo 
CONTRATANTE, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas 
condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei Federal nº. 8666/93, fica o prazo de execução prorrogado até a data de 25/02/2021 (vinte 
e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um) e o prazo de vigência prorrogado até 15/05/2021 (quinze de maio de dois mil 
e vinte e um). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 15/05/2020, 
não atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - 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. 
 
Ipiranga-PR, aos 12 de novembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA. ME 
Evaristo Irineu Kruger de Camargo 
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 151/2020 
PROCESSO Nº 295 
 
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 

VALOR: R$ 5.385,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais). 
FORNECEDOR: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI - ME 
ENDEREÇO: Avenida Manoel Ribas, 2344, ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI – Vila Feliz, Cep: 84.560-000, na cidade 
de Rio Azul/PR 
CNPJ Nº.:  17.914.845/0001-95 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

08.001.10.302.0012.2072-491-3.3.90.30.00.00.1023 
08.001.10.302.0012.2072-457-3.3.90.30.00.00.1019 

 
3.3.90.30.22.00 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93, Artigo 24, IV. 
 
RATIFICAÇÃO: 12 de novembro de 2020. 
 
Ipiranga, 12 de novembro de 2020. 

 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
  

 
 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 
 
 

 

      RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA  PR. 

 
PORTARIA Nº 314/2020 
De 12 de novembro 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, resolve, 
 
      

 
CONCEDER 

 
 

 
Férias aos servidores, conforme abaixo: 
 
 
Juliano Pinow – 16/11 a 05/12/2020 – 20 dias 
Renate Staudt – 16/11 a 25/11/2020 – 10 dias 
Indianara do Rocio Weiber Ferreira – 16/11 A 03/12/2020 – 18 dias 
Bianca Caroline Buhrer Schoefel – 16/11 a 30/11/2020 – 15 dias 
Luiz Carlos Blum Neto – 13/11 a 24/11/2020 – 12 dias 
 
   
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 


