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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2018 
 
 
Objeto: seleção e contratação de empresas objetivando a aquisição de materiais e equipamentos: ferramentas e equipamentos de 
segurança, destinados ao suprimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. 
 
Data e local para entrega dos documentos para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habil itação e 
dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação: 01 de fevereiro de 2018 - 09:30 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 09:30 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 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, 19 de janeiro de 2018. 
 
 

ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 04 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA/PR 

Site oficial: www.ipiranga.pr.gov.br 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017  
EDITAL 002/2017 

RETIFICAÇÃO DO 001/2017 
 

O Prefeito Municipal de Ipiranga, no uso de suas atribuições legais e o contido no Art. 37 da Constituição 
Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, o 
presente Edital de Retificação, como segue: 

 

ONDE SE LÊ:  
 
 4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões no total, distribuídas da seguinte forma: 
 
 
 
LEIA-SE: 
 
4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos 
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo quarenta questões no total, distribuídas da seguinte forma: 
 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 001/2017 do Concurso Público para a Prefeitura 
Municipal de Ipiranga. 
 

 
 

Ipiranga – PR, 28 de Dezembro de 2017. 
 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito do Município de Ipiranga 
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