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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº. 002/2018 

 
SÚMULA: Revoga Procedimento Licitatório que especifica e dá outras providências. 

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
e nos termos do disposto no Artigo 49, da Lei Federal nº. 8666/93, resolve e  

 
D E C R E T A :  
 
Artigo 1º - Face às razões de interesse público e a necessidade de alteração do objeto, conforme comprovado nos autos, fica 
revogado o Procedimento Licitatório Pregão Presencial n°. 01/2018, tendo como objeto a Seleção e contratação de empresa 
(s) para prestação de serviços de transporte escolar. 

 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de janeiro de 2018. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  
   

 
 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2018 
 
Objeto: Seleção e contratação de empresa (s) para prestação de serviços de transporte escolar.  
 
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: 01 de fevereiro de 2018 - 13:30 Horas, na Prefeitura 
Municipal de Ipiranga: Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro, Ipiranga, Estado do Paraná.  
 
A sessão pública do pregão, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 13:30 horas 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 telefone: (42) 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, 18 de janeiro de 2018.  
 
ELIANE GOTTEMS  
Pregoeira 


