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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 125/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: MOVEIS ANDRIEI LTDA. - CNPJ/MF nº. 14.282.205/0001-11. 
 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de mobiliários, conforme sua proposta vencedora 
para os Lotes 1 (um) 4 (quatro) e 5(cinco) 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 3.226,85 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 
 

MOVEIS ANDRIEI LTDA. 
SUZELI TYSKI 
(Contratada)  

  

  

PREFEITURA MUNICIIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 126/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME - CNPJ/MF nº. 23.104.384/0001-98. 
 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de móveis de aço, conforme sua proposta 
vencedora para o Lote 4 (quatro) - recursos da Deliberação  062/2016 CEDCA/FIA - CRAS. 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 

RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME 
RODRIGO JOSÉ NOVOTNI 

(Contratada) 

 
DECRETO Nº. 31/2018 

 
 

 
SÚMULA: ESTABELECE O PROCEDIMENTO PARA RESCISÃO POR 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE SANSÕES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de 

acordo com o Inciso I, alínea “o” do Artigo 89, da Lei Orgânica Municipal; 
 

 
 
 
D E C R E T A :  

 
 
 
Art. 1º Estabelece o procedimento para rescisão por descumprimento contratual e aplicação de sansões às pessoas físicas e jurídicas 
contratadas pelo Poder Executivo Municipal, conforme segue: 
 
I - Identificação da suposta infração na fase do procedimento licitatório ou da execução contratual: 
 

a) Uma suposta infração (indícios de algum tipo de descumprimento legal ou contratual) poderá ser identificada diretamente pelo 
fiscal ou gestor do contrato; pode ocorrer pelo recebimento de uma denúncia ou reclamação de usuários dos serviços; por falhas 
no procedimento licitatório identificadas pelo pregoeiro ou outros meios. A notícia da infração deve ser reduzida a termo, ou seja, 
deve ser documentada, preferencialmente, pelo gestor/fiscal ou setor responsável pela execução do objeto. 
 

II - Comunicação do suposto evento à autoridade competente (Secretário Municipal): 
 

a) Os documentos, com a notícia da suposta infração, deverão ser preferencialmente encaminhados ao Secretário Municipal, 
dando ciência da ocorrência do fato, para que este possa autorizar a continuidade do procedimento e proceder às medidas 
cabíveis perante a situação concreta (providências para evitar que o órgão fique sem cobertura contratual com o risco iminente 
da interrupção do ajuste). 

 
 

III - Autuação de processo administrativo específico contendo as peças iniciais necessárias: 
 

a) A autuação é a abertura de processo específico, com a informação de sua finalidade, em que serão inseridos os documentos 
iniciais. O processo deverá ser autuado pela Secretaria responsável pela execução do objeto, quando não houver setor 
específico. 
 
b) O procedimento deverá ser autuado em processo autônomo, para que o processo originário, em que se desenvolveram os 
atos da licitação ou dispensa, possa ter seu curso normal para demais providências administrativas e deverá conter as seguintes 
cópias:  
 
01) edital;  
02) contrato;  
03) empenho;  
04) portaria de designação do fiscal ou da comissão do processo administrativo;  
05) notícia da ocorrência da infração e eventuais provas que a instruem até aquele momento. 

 
IV – Notificação para apresentação da defesa prévia: 
 

a) Notificação do licitante ou contratado: deverá ser feita, via ofício, para apresentação de defesa prévia, contendo a descrição 
detalhada da suposta infração cometida com a correspondente sanção prevista. 
 

b) Os prazos para apresentação da defesa prévia são equivalentes aos estipulados na Lei nº 8.666, de 1993, ou seja, 05 (cinco) 
dias úteis (§ 2º do art. 87) no caso das sanções previstas nos incisos I, II, e III, e 10 (dez) dias (§ 3º do art. 87), decorrente da 
sanção prevista no inciso IV. 
 

c) A notificação enviada ao licitante ou contratado, para o oferecimento de defesa prévia deverá obedecer os seguintes 
critérios: 
 

1) Identificação do interessado e do órgão ou entidade; 
 

2) Restar claro a finalidade da notificação, ou seja, que é para a apresentação de defesa prévia; 
 

3) Indicação dos fatos e fundamentos legais que ensejaram a abertura da fase; 
 

4) Indicação da infração cometida e a correspondente sanção a que estaria enquadrada pelo órgão sancionador; 
 

5) O prazo para resposta com a data de início da contagem; 
 

6) A possibilidade de acesso aos autos do procedimento; 
 

7) A informação da continuidade do processo com ou sem a apresentação da resposta; 
 

8) A orientação de que à parte será concedido todos os meios de prova em direito; 
 

9) A aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, juntos, traduzem não somente na garantia de apresentação e 
observância de prazos, mas na ampla possibilidade de oferecimento de provas. Por isso, havendo necessidade de 
realização de perícias ou outros meios de provas, a exemplo de vistorias ou oitiva de testemunhas, sugere-se franquear ao 
particular as condições para a sua realização, desde que solicitado formalmente, e no mesmo prazo da resposta, o que 
poderá resultar num alargamento dessa fase. 

 
V - Análise da defesa prévia apresentada: 
 

a) No caso de serem aceitos os argumentos contidos na defesa prévia: após a análise da peça de defesa e dos 
documentos que a instruem, se for constatado que o comportamento do licitante/contratado não corresponde a uma infração, 
ou que os argumentos trazidos na defesa prévia podem ser aceitos por possuírem motivos capazes de afastar a sanção 
prevista, deverá ser justificada a não aplicação da penalidade por meio de documento hábil (relatório ou nota técnica), sendo 
os autos do procedimento arquivados após a anuência do Secretário e do Prefeito Municipal. Havendo discordância desses 
quanto à análise realizada, os autos não serão arquivados e o procedimento retomará o rito procedimental estabelecido para 
a próxima fase, podendo ser indicado novo servidor para continuidade da instrução, se for o caso. 

 
b) No caso de não serem aceitos os argumentos contidos na defesa prévia: após a análise da peça de defesa e dos 

documentos que a instruem, se for constatado que o comportamento do licitante/contratado corresponde a uma infração, ou 
que os argumentos trazidos na defesa prévia não podem ser aceitos por não possuírem motivos capazes de afastar a 
sanção prevista, deve-se realizar a subsunção do fato à sanção correspondente prevista na lei, edital ou contrato e, por meio 
de documento hábil (relatório ou nota técnica), delimitar a infração e sugerir a sanção correlata. 
 

c) No relatório ou nota técnica deverão ser consignadas todas as ocorrências, sugerindo a aplicação ou não da sanção 
correlata e adequada, bem como a rescisão do contrato, se for o caso. A sanção sugerida deve ter compatibilidade com a 
infração cometida, sempre amoldada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
 

d) Em todas as fases, caso o licitante/contratado deixe transcorrer o prazo e não ofereça resposta (defesa prévia, recurso, 
dentre outros) o responsável deve dar continuidade ao procedimento com a análise dos documentos que o instruem até 
aquele momento. 

 
 
VI - Fase de saneamento: 
 
 

a) Os autos do procedimento, contendo o documento hábil (relatório ou defesa) e demais documentos da instrução, serão 
encaminhados ao Secretário Municipal, com o objetivo de saneamento e posterior decisão. 
 

b) O saneamento do procedimento não é obrigatório, porém, é recomendável. Trata-se de providência tomada a fim de eliminar 
os vícios, irregularidades ou nulidades processuais, bem como a verificação da plausibilidade da sanção indicada e preparar 
o processo para decisão. 

 
c) Se for o caso, poderão ser realizadas diligências para a complementação de informações ou provas complementares 

necessárias à instrução. 
 

d) Caso sejam encontradas inconsistências na instrução do procedimento ou irregularidades formais, a exemplo de 
inobservância de prazos pela Administração, os autos devem ser devolvidos ao setor de origem para regularização. 
 

e) Antes da aplicação da sanção, os autos poderão, facultativamente, ser encaminhados para análise e emissão de parecer 
pela Assessoria/Consultoria Jurídica do órgão. 

 
VII – Fase da aplicação da sansão: 

 
a) Saneado o procedimento, ou em não havendo necessidade, caberá Secretário Municipal exarar decisão. 

 
b) No caso de o Secretário Municipal entender pela não aplicação da sanção: após análise dos documentos constantes 

nos autos, a decisão pela não aplicação da sanção deverá ser exarada por intermédio de despacho fundamentado, de forma 
a contemplar as razões que levaram a autoridade a entender pela inexistência da violação às regras da licitação ou do 
contrato e/ou acatar a tese de defesa apresentada, com o consequente arquivamento dos autos. 
 

c) No caso de o Secretário entender pela aplicação de sanção: após a análise dos documentos constantes nos autos, a 
decisão pela aplicação da sanção deverá ser exarada por intermédio de despacho fundamentado, de forma a contemplar as 
razões que levaram a autoridade a entender comprovada a existência da violação às regras da licitação ou do contrato e 
rejeitar a tese de defesa apresentada. Ainda, deve tecer a delimitação da infração cometida e a correspondente sanção 
prevista, bem como decidir pela rescisão contratual, se for o caso. 
 

d) A peça de decisão do Secretário Municipal deverá contemplar a descrição dos fatos, os fundamentos jurídico-administrativos 
e a decisão. 
 

e) A motivação do Secretário Municipal deve ser explícita, clara e congruente, podendo todavia consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de parecer da Consultoria Jurídica do órgão ou entidade ou parecer pericial que, neste caso, 
serão parte integrante do ato.  
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VIII - Fase do procedimento recursal: 
 

a) Da decisão do Secretário Municipal caberá interposição de recurso e/ou do pedido de reconsideração: 
 

1) Recurso hierárquico: aplicadas quaisquer das sanções previstas no art. 87, incisos I, II e III da Lei nº 8666/93, cabe recurso 
ao Prefeito Municipal no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A notificação deverá dar ciência da decisão tomada pela autoridade 
competente, conforme inscrito no art. 109, inciso I, alínea f da Lei nº 8666/93 (incluir a alínea “e” para o caso de haver 
rescisão contratual). 
 

2) Pedido de Reconsideração: para o caso específico de aplicação da Declaração de Inidoneidade, a Lei nº 8666/93, em seu 
art. 109, inciso III, prevê a possibilidade de apresentação de pedido de reconsideração dirigido à autoridade que aplicou a 
sanção, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 
b) O § 5º do art. 109 da Lei nº 8666, de 1993, traz a previsão de que o prazo de recurso ou pedido de reconsideração somente 
se inicia após a parte interessada ter vista do processo. Desse modo, é necessário que na notificação feita pelo órgão ou 
entidade, que cientifica quanto à decisão da autoridade competente e a consequente abertura de prazo para recurso, deve 
constar que será franqueada à parte vista do processo, com a informação do local e horários, sob pena de nulidade dos atos 
posteriores. 

 
 
IX - Da análise do recurso e do pedido de reconsideração: 
 

a) O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e será encaminhado por intermédio do Secretário Municipal que decidiu a 
aplicação da sanção.  
 

b) Após a interposição de recurso ou na sua ausência, o Secretário Municipal, depois de feita a análise dos pressupostos 
recursais poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 1993, reconsiderar a sua 
decisão, ou dentro do mesmo prazo encaminhar os autos ao Prefeito Municipal. 
 

c) A admissibilidade do recurso será examinada pela autoridade que aplicou a sanção que, ao determinar o processamento do 
recurso, deverá indicar os efeitos da decisão proferida que, em regra, não possui efeitos suspensivos, conforme § 2º do art. 
109 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

d) Admitido o recurso, a autoridade que aplicou a sanção poderá reconsiderar ou manter sua decisão. De qualquer forma, após 
a análise do Secretário Municipal, os autos devem ser remetidos à autoridade superior, uma vez que esta tem o dever de 
manifestar- se acerca do recurso a ela dirigido, podendo, inclusive, rever a decisão da autoridade inferior quanto ao juízo de 
retratação. 
 

e) Regra geral, a interposição do recurso não tem efeito suspensivo (é o que impede a ocorrência de efeitos imediatos da 
decisão). Porém, a autoridade competente pode, presentes as razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao 
recurso (art. 109, § 2º da Lei nº 8.666, de 1993). A utilidade da suspensão dos efeitos é que esta impede o acesso do 
contratado ao judiciário por não haver lesão a ser tutelada. 
 

f) Ao ter conhecimento do recurso a autoridade superior deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento, 
proferir decisão de forma fundamentada, negando ou concedendo provimento ao recurso (§ 4º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 
1993), sob pena de responsabilidade. 
 

g) Caso conhecido o recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, será feito o juízo de mérito pelo julgador, 
que corresponde à possibilidade de prover (acolher) ou não o pedido. A competência para julgamento do mérito do recurso é 
reservada à autoridade hierarquicamente superior àquela que aplicou a sanção. 
 

h) O Prefeito Municipal, poderá confirmar, alterar anular ou revogar a decisão do Secretário Municipal. 
 

i) Após exarar a decisão, a autoridade superior deve notificar a contratada para ciência da decisão. 
 

j) No caso em que a decisão do recurso puder alterar a decisão anterior e agravar a sanção, a autoridade deve notificar o 
particular para que possa formular alegações antes da nova decisão. 

 
 
X - Publicações no Diário Oficial do Município e demais efeitos: 
 

a) As sanções de advertência, multa, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (Lei nº 8.666, de 1993) e 
impedimento de licitar e contratar com a União, Estado, DF e Município (Lei nº 10.520/2002) devem ser publicadas no Diário 
Oficial Eletrônico do Município e informados os órgãos de controle externo. 
 

b) As rescisões contratuais devem ser publicadas no DOEM. 
 

c) Nas hipóteses em que o particular não seja encontrado, tenha mudado de endereço sem atualização de dados junto à 
Administração ou se recuse a receber as notificações, estas deverão ser publicada no DOEM, com o objetivo de dar 
publicidade ao licitante/contratado. 
 

d) As multas deverão ser recolhidas por meio de Guia de Recolhimento emitida pela Secretaria de Fazenda. 
 

e) No caso de não pagamento da multa administrativa, os autos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa e 
posterior cobrança judicial. 

 

 
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo gestor/fiscal do Contrato, pela Comissão do Processo ou pela Autoridade competente. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
  
 

 
Edifício da Municipalidade, em 18 de abril de 2018. 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  

 
 
 

PORTARIA Nº. 118/2018 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de 
acordo com o Inciso II, alíneas “c” e “f” do Artigo 89, da Lei Orgânica Municipal e Parágrafo único do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico de n°. 124/2018 emitido pela Assessoria Jurídica do Município, protocolado na data de 
15/03/2018, junto a Secretaria Municipal de Administração,  

 
R E S O L V E :  

 
 
Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo sob o nº 02/2018 nos termos do Parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 
8.666/93 e do Decreto Municipal nº 31/2018, no intuito de apurar supostas irregularidades cometidas pela empresa contratada através 
do Contrato de Prestação de Serviços n°. 50/2018, nos termos do Requerimento formulado pelo Secretário Municipal de 
Administração, devendo o referido processo assegurar ao prestador de serviços a ampla defesa e o contraditório.  
 
Art. 2º Criar Comissão para promover o Processo Administrativo, nos termos do inciso II, alíneas “c” e “f” do artigo 89 da Lei Orgânica 
Municipal, composta pelos servidores a seguir designados, sendo presidida pelo primeiro e secretariada pelo segundo:  
 

Nome Atribuição  RG 
Rita Josiane Gasparelo 

Professora 
Presidente 4.431.297-2 

Fabiano Ratin Alves 
Engenheiro  

Membro  6.700.275-0 

Michele Cristina S.F. Correia 
Auxiliar Administrativo 

Secretária  5.775.392-7 

 
Art. 3º A Comissão deverá seguir o procedimento constante no Decreto nº 31/2018 de 18/04/2018. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Edifício da Municipalidade, em 18 de abril de 2018. 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 

 
 

 
O IPIRANGAPREV, com sede na Rua XV de Novembro, Centro, Cep: 84450-000, 
nesta cidade, através da Comissão, devidamente designada pela Resolução 
nº. 02/2018, de 19/02/2018, torna público que fará realizar, na sala do 
Departamento de Licitação da prefeitura municipal de Ipiranga, no horário 
e endereço a seguir mencionados, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE que se regerá pela Lei Federal 
nº. 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. Também são 
partes integrantes do presente edital, o Decreto Municipal nº. 04/2006, de 
06/02/2006, suas alterações, estará recebendo no local, data e horário 
abaixo especificados, DOCUMENTOS DE PROPOSTAS COMERCIAIS e HABILITAÇÃO 
para a licitação sob o Regime de Execução Global, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
CAPÍTULO 1 – DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS 
PROPOSTAS E ANEXOS. 
 
1.1 - LOCAL 
RUA XV DE NOVEMBRO, Nº. 545 – CEP: 84450-000 - CENTRO – IPIRANGA – PR. 
 
1.2 - DATA E HORÁRIO: 
04 de maio de 2018- 10:00 (dez horas).  
 
1.3. – ANEXOS 
 
ANEXO I:  
TERMO DE REFERENCIA 
  
ANEXO II: 
MINUTA DE CONTRATO 
 
ANEXO III: 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
ANEXO IV: 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
ANEXO V: 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
ANEXO VI: 
MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
ANEXO VII 
DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS 
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ANEXO VIII 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
CAPÍTULO 2 – DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para 
prestação dos serviços de licença de concessão de uso de software e 
consultoria permanente, para auxiliar a análise de processo de 
aposentadoria, oferecendo simulações, cálculos e emissão de documetno para 
serem incorporados ao processo de aposentadoria que deverá ser encaminhado 
ao TCEPR, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, do 
presente Edital.  
 
2.2. O valor máximo desta licitação é de R$ 6.600,00(seis mil e 
seiscentosa reais). 
 
2.3 . Todas as despesas com entrega do objeto correrão por conta da 
contratada.  
 
 
CAPÍTULO 3 – DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições 
de CREDENCIAMENTO constantes deste Edital; 
 
3.2 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios. 
 
3.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 
 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus 
órgãos, ainda que descentralizados; 
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de 
Ipiranga; 
d) Participe, seja a que título for, servidor público municipal de 
Ipiranga; 
e) Sociedade estrangeira que não funcione no país 
 
 
CAPÍTULO 4 – DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, os quais serão devolvidos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular (Modelo Anexo VII)  COM FIRMA RECONHECIDA, da qual 
constem poderes para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

 IPIRANGAPREV 
 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
IPIRANGA 

 

 

 

3 
 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga. 

 
c) Declaração, conforme modelo Anexo III, de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação. 

 
4.2. O Credenciamento será efetuado nos 15 (quinze) minutos iniciais do 
horário da sessão de abertura constante do item nº.  1.2. 
 
4.3. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto; 
 
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 
credenciada; 
 
4.5. No decorrer do procedimento licitatório, o representante legal ou o 
procurador poderá nomear outro representante ou procurador, descredenciar 
ou substituir os já nomeados, desde que apresente os documentos exigidos 
no item 4.1. deste edital, devendo o fato ser ratificado pela pregoeira . 
 
4.6. A ausência ou o descredenciamento do representante da licitante, na 
sessão inaugural desta licitação, não inabilita a licitante neste certame, 
mas IMPEDE o representante se manifeste na sessão; 
 
4.7. A ausência do representante legal da licitante nas sessões 
pertinentes a este certame licitatório, implicará na aceitação por parte 
do representante legal ausente, de todas e quaisquer decisão tomada pela 
Pregoeira e aceitas pelas licitantes presentes 
 
CAPÍTULO 5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, 
distinto do envelope da Habilitação, no qual constará no anverso o 
seguinte: 

 
ENVELOPE Nº. 01: 
IPIRANGAPREV 
Pregão Presencial Nº. 01/2018 
DA PROPOSTA DE PREÇOS 
Participante: (Razão Social, CNPJ e Endereço) 
 

5.2. As propostas deverão especificar e quantificar os produtos por 
completo, citando especificações e demais características, devendo ser 
atendida as exigências mínimas solicitadas no Anexo I; 
 
5.4. A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das 
condições e exigências contidas no presente Edital; 
 
5.5. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias; 
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5.6. O ato de apresentação das propostas implica na obrigação da licitante 
contratada em substituir e/ou recuperar no todo ou em parte os materiais 
e/ou serviços de má qualidade; 
 
5.7. Serão nulas quaisquer declarações lançadas nas propostas que 
contrariem os termos deste edital. 
 
CAPÍTULO 6 – DA HABILITAÇÃO 
6.1. A documentação exigida para a HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em 
envelope lacrado, distinto do envelope da Proposta, no qual constará no 
anverso o seguinte: 
 

ENVELOPE Nº. 02  
A IPIRANGAPREV 
Pregão Presencial Nº. 01/2018 
HABILITAÇÃO 
Participante: (Razão Social, CNPJ e Endereço) 

 
6.2. A documentação apresentada em única Via integrará os autos do 
Processo e não será devolvida aos Licitantes. Toda a documentação deverá 
estar atualizada nos termos da legislação vigente, devidamente apresentada 
em cópia autenticada em cartório, folha a folha e numeradas. Não estando, 
poderá sê-lo pela própria Comissão ou pela Pregoeira, mediante vistas ao 
documento original. Os documentos emitidos via Internet não necessitam de 
autenticação, terão suas autenticidades confirmadas nos respectivos sites, 
de onde foram extraídos. Os documentos serão os seguintes, para: 
 
6.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no 
subitem 6.2.2;  

 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

 
e)  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 
assim o exigir; 

 
f)  Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem 6.2.1, 

não precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se 
tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 
6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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6.2.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
 
6.2.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativo à sede da licitante, PERTINENTE AO SEU RAMO DE 
ATIVIDADE e compatível com o objeto do certame; 

 
6.2.2.3. – Provas de regularidade, em plena validade para com: 
6.2.2.3.1 – 6.2.2.3.1 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, a Fazenda Federal 
(consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União), emitida com base na Portaria Conjunta 
RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.; 
 
6.2.2.3.2. - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa 
do Estado, completa, englobando todos os tributos de competência 
estadual); 
 
6.2.2.3.3 - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, 
com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de 
encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos; 

 
6.2.2.3.4. – o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Certificado de 
Regularidade de Situação perante o FGTS. 
 
6.2.2.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa. 
 
6.2.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
6.2.3.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante, com data de expedição não superior a 90 
(noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta; 

 
6.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa 
situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de três meses da data da apresentação da proposta. 
 
6.2.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
6.2.4.1. – Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua 
participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está 
impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a 
Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes (modelo - Anexo IV); 

 
6.2.4.2. - Declaração que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos (modelo-Anexo V); 
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6.2.4.3. – Declaração contendo informações para assinatura de contrato e 
dados bancários (Anexo VIII); 

 
6.2.4.4. - Apresentar no mínimo, Um Atestado De Capacidade Técnica 
fornecido por pessoas de direito público e/ou privado e que comprove(m) a 
prestação de serviços compatíveis, na especificações, quantidade e 
qualidade, com os pretendidos por este objeto; 
 
6.2.4.5. - Atestado de visita técnica emitido pela contratante, 
comprovando que a licitante realizou a referida visita, tendo tomado 
conhecimento de todas as informações adicionais, necessárias ao 
cumprimento do contrato decorrente desta licitação. Conforme Anexo IX. A 
visita deverá ser agendada pelo telefone (42) 3242-1222, com a diretoria 
executiva, devendo ser efetuada até o dia anterior à data de abertura. 

 
CAPÍTULO 7 – DO JULGAMENTO E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
7.1. O Pregão será realizado pelo Sistema presencial; 
 
7.2. O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo 
dividido em duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e 
obedecerá ao critério do Menor Preço Unitário por lote, sendo as etapas as 
seguintes: 

 
 I – Etapa de classificação de preços – Compreenderá a ordenação das 
propostas de todo os licitantes, classificação inicial das propostas 
passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos 
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto 
ao objeto e valor; 
  
II – Etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e 
adjudicação – compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” do licitante 
classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 
exigências constantes do presente edital, bem como a declaração do 
licitante considerado vencedor do certame e a adjudicação, sendo 
esta última feita caso não ocorra interposição de recurso. 

 
7.3. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira ; 
 
7.4. Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e 
habilitação, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os 
licitantes, as propostas apresentadas, as observações e impugnações feitas 
pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitação, devendo ser assinada pela pregoeira ; 
 
7.5. A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pela 
pregoeira e Equipe de Apoio, por qualquer meio de reprodução mecânica ou 
eletrônica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra 
espécie. A pregoeira comunicará aos licitantes qual o meio de gravação 
estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser utilizados 
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para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que será arquivada 
por um período de 60 (sessenta) dias após a data da reunião; 
 
7.6. O IPIRANGAPREV se reservará o direito de efetuar diligências visando 
confirmar as informações apresentadas pelo licitante sobre as 
características dos produtos ofertados. Caso sejam encontradas 
discrepâncias entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Se inexeqüíveis este 
fato implicará na desclassificação da proposta da licitante. 
 
 
CAPÍTULO 8 – DA FASE DE LANCES E CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS 
8.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todos os licitantes 
e a pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes 
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do(s) objeto(s) da 
presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
 
8.2. A pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem 
decrescente, de todos os licitantes, classificando o licitante com 
proposta de menor preço por lote e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem 
dos lances verbais. 
 
8.3. Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preços 
nas condições definidas no item 8.2., a pregoeira classificará as melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus representantes 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas; 
 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e com preços decrescentes; 
 
8.5. A pregoeira convidará individualmente os representantes dos 
licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de menor preço, em ordem 
decrescente de preço; 
8.6. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou 
mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
 
8.7. Os licitantes poderão fazer uso de quaisquer meios de comunicação 
próprios ou de terceiros (Celulares, etc.) para contatar a empresa, 
objetivando a oferta do seu lance; 
 
8.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas às ofertas; 
 
8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira , implicará exclusão do licitante das rodadas posteriores de 
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oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva; 
 
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação 
final das propostas, a pregoeira examinará a aceitabilidade do primeiro 
classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 
8.11. Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e os valores estimados para a contratação; 
 
8.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente 
classificadas sem que se realizem lances verbais, o desempate se fará por 
sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão; 
 
8.13. Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de 
declarado o encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta não for 
aceitável ou no exame de oferta subsequente, a pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a 
Administração; 
 
8.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
licitante desistente às penalidades constantes deste edital; 
 
8.15. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos no Envelope n0 01 (Proposta de Preço), ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem 
como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação 
posterior; 
 
8.16. Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que 
forem simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 
 
8.17. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a oferta subsequente, 
permitida renegociação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame. 
 
 
CAPÍTULO 9 – DA FASE DE HABILITAÇÃO 
9.1. Efetuados os procedimentos previstos no CAPÍTULO 8 deste edital, e 
sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira 
anunciará a abertura do(s) envelope(s) referente(s) aos “Documentos de 
Habilitação” do(s) licitante(s) vencedor(es); 
 
9.2. Os licitantes vencedores que deixarem de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos no Envelope nº. 02 (Documentos de Habilitação), ou os 
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apresentarem fora do prazo de validade, serão desclassificados, salvo se 
na própria sessão a pregoeira ou sua Equipe de Apoio tiver acesso à 
Internet e puder sanar a pendência, com a impressão do(s) documento(s); 
 
9.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da 
licitação, pela pregoeira , caso não haja intenção de interposição de 
recurso; 
 
9.4. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso 
e o preço final seja igual ou inferior ao previsto para a aquisição dos 
produtos será feita, pela pregoeira , a adjudicação ao licitante declarado 
vencedor do certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o processo, 
devidamente instruído, será encaminhado para a Procuradoria para 
homologação e subsequente contratação; 
 
9.5. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes 
não declarados vencedores serão retirados pelos representantes dos 
licitantes na própria sessão. Os remanescentes permanecerão em poder da 
pregoeira , devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes à 
disposição dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 
 
CAPÍTULO 10 – DOS RECURSOS 
10.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 
10.1.1. As petições deverão ser protocoladas junto ao endereço mencionado 
no preâmbulo deste Edital, dirigida à autoridade subscritora do Edital, 
que decidirá no prazo de 1 dia útil.  
 
10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 

 
10.1.3.  Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que 
afete a formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na 
íntegra. 
 
10.2.  Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer o 
procedimento abaixo: 
 
10.2.1.  somente serão válidos os documentos originais; 

 
10.2.2. os documentos deverão ser protocolados na Rua XV de Novembro, nº. 
545, Centro, Cep: 84450-000 - Ipiranga / PR. 
 
10.2.4. não protocolando na forma definida, a pregoeira não apreciará o 
teor dos citados documentos. 
 
10.3. Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do 
certame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 
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intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas 
razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando 
os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
10.4. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo; 
 
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em 
recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará a preclusão do direito 
de recurso e à adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao 
licitante vencedor; 
 
10.6. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será 
reduzida a termo em ata, facultado a pregoeira o exame dos fatos e 
julgamento imediato do recurso; 
 
10.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.8. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Ipiranga; 
 
10.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Prefeito Municipal homologará o objeto ao(s) 
licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a 
contratação da adjudicatária; 
 
10.10. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 
conhecidos. 
 
CAPÍTULO 11 – DA ADJUDICAÇÃO, DOS PRAZOS, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DA 
ENTREGA E DO PAGAMENTO 
11.1. Considerando-se a data da assinatura a vigência do contrato de 
fornecimento será até de  para entrega dos produtos objeto desta 
licitação, pela empresa vencedora/contratada na sede da Contratante, e 
será efetuada na forma de requisição parcelada e de acordo com as 
necessidade da gestão administrativa da Diretoria Executiva, devendo ser 
iniciada em até 5 (cinco) dias após o recebimento da solicitação de 
despesa. 
 
11.1.1. Os quantitativos estabelecidos no anexo I são estimados e servem 
como referência, obedecerão aos requisitos para fornecimento no item 11.1 
retro, não significando com isto a obrigatoriedade do Instituto adquiri-
los na sua totalidade, podendo ainda quaisquer dos itens serem 
requisitados totalmente, e, ainda, poderão ser, na forma do Artigo 65, da 
Lei Federal nº. 8666/93, sofrer aumento ou supressão até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento). 
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11.2. Os serviços serão entregues de acordo com a quantidade e 
especificações da unidade requisitante, a qual atestará o seu recebimento, 
mediante a apresentação das respectivas Notas Fiscais. 
11.3. O pagamento será efetuado em até 10(dez) dias mediante a 
apresentação das respectivas notas fiscais/faturas(com identificação da 
nota de autorização de despesa) dos produtos efetivamente fornecidos, 
durante a vigência do Contrato de fornecimento (Minuta - Anexo II)e de 
acordo com o cronograma a seguir:  
 
1º. Mês  2º. Mês 3º. Mês 4º. Mês 5º. Mês 6º. Mês 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 

7º. Mês  8º. Mês 9º. Mês 10º. Mês 11º. Mês 12º. Mês 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 
 
11.4. Os Recursos Financeiros necessários para custear as despesas 
referentes à presente Licitação serão oriundos dos recursos do Orçamento 
do IPIRANGAPREV, nas seguintes dotações orçamentárias:  
15.001.09.272.0025.2.072 
3.3.90.39.11.00/001 
 
11.5. Os preços serão fixos e IRREAJUSTÁVEIS, dentro da vigência do 
contrato de fornecimento que será de 12(doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei Federal n°. 8666/93. 
 
CAPITULO 12 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO   
12.1 – O IPIRANGAPREV convocará regularmente o interessado para no prazo 
de 5 (cinco) dias assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 desta Lei. 

12.2 -  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

12.3 - É facultado ao Instituto, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 

12.4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos. 

CAPITULO – 13 - DAS SANÇÕES 
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A Contratada, em caso de inadimplência, sujeitar-se-á, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, ou ainda, das demais sanções previstas 
na legislação vigente, às seguintes penalidades: 
a) advertência; 

- se após o quinto dia não sanar a inadimplência: 
 
b) multa correspondente a 1% (hum por cento) do valor global do contrato, 
por dia de atraso no atendimento dos prazos estabelecidos, até o limite de 
15% (quinze por cento) e multa de 10% (dez por cento) do valor global 
contratado no caso de descumprimento de qualquer outra cláusula 
contratual; 
 - após o décimo dia: 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 - após o vigésimo dia: 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
CAPÍTULO 14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os 
interesses públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança 
da Contratação. Os casos omissos poderão ser resolvidos pela pregoeira 
durante a sessão; 
 
14.2. Esta Licitação, seu processamento, julgamento e demais procedimentos 
administrativos reger-se-ão pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
com o Decreto Municipal nº. 04/2006, e suas alterações e subsidiariamente 
com as normas gerais contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, e 
suas alterações posteriores, demais legislações aplicáveis, e pelos termos 
do presente Edital; 
 
14.3. O IPIRANGAPREV se reserva o direito de anular a presente Licitação 
em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo e/ou 
erro no seu julgamento, ou revogar por conveniência da Administração, por 
decisão fundamentada em que fique evidenciada a notória relevância de 
interesse do Instituto, sem que caiba aos Licitantes qualquer reclamação, 
recurso ou indenização; 
 
14.4. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou 
apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor às penas 
contratuais e legais; 
 
14.5. O Licitante vencedor se obriga a aceitar o instrumento de 
adjudicação até 60 (sessenta) dias após a entrega das Propostas; 
 
14.6. Dos procedimentos oriundos desta licitação caberão recursos 
administrativos nos termos da legislação pertinente; 
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14.7. Os interessados em adquirir o edital, poderão fazê-lo no endereço: 
Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep: 84450-000 – Centro – Ipiranga – PR., ou 
informações por e-mail: ipirangaprev@ipiranga.pr.gov.br, sem qualquer 
ônus; 
 
14.8. Para maiores esclarecimentos, os interessados deverão dirigir-se à 
Comissão Permanente de Licitação, no período de 8:30 às 11:30 horas e de 
13:30 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga PR, no endereço descrito no item 14.7 deste edital, 
ou através do telefone: (42) 3242-1222, falando com o Diretor Presidente 
da Diretoria Executiva. 
 
Comissão de Licitações,20 de abril de 2018. 
 

 
                 

Manoel Antonio Moreira Neto 
 
   

   Simone de Fatima Camargo da Silva 
 

Luis Fabiano Canteri 
 
 
     
 

Assessoria Jurídica: 
Aprovo o Edital, seus anexos e 

Minuta de Contrato: 
 

Em: _____/ _____/ _____ 
Advogado: 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
 

1 - OBJETO: A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa 
para prestação dos serviços de licença de concessão de uso de software e 
consultoria permanente, para auxiliar a análise de processo de 
aposentadoria, oferecendo simulações, cálculos e emissão de documetno para 
serem incorporados ao processo de aposentadoria que deverá ser encaminhado 
ao TCEPR, de acordo com as especificações mínimas seguintes: 
 
LOTE 1  
uso programa que consiste em um software com acesso via internet e 
armazenado na contratada. O principal objetivo é auxiliar na análise de 
processos  
de aposentadoria, enquadrando o servidor na legislação vigente e 
possibilitando a simulação de tempos e valores os quais tem direito. 
Permite o cálculo e concessão de benefícios previstos, bem como armazenar 
todos os 
cálculos e concessões efetuadas.  
Emite documentos de acordo com a exigência do Tribunal de Contas do Estado 
os quais devem ser anexados ao processo de aposentadoria que será 
encaminhado aos órgãos competentes.  
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
➢Cadastro de informações do RPPS; 
➢Cadastro: 

Servidores Ativos: 
•Dados Pessoais 
•Salários de Contribuições 
•Tempo de Serviço Anterior 
•Tempo Dedutível 
•Segmentação de Carreira 
•Registro de Contribuições 

 
Obs.: Permite a importação dos dados cadastrais e dos salários de 
contribuição diretamente da folha de pagamento do RH do Município. 
 
Pensionista 
 
➢Cálculo de Tempo de Contribuição: Cálculo e emissão da certidão do tempo 
de serviço no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e no Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS).  
Documento obrigatório para  homologação do processo de aposentadoria no 
Tribunal de Contas. 
➢Análise de Direitos do Servidor: Permite analisar todas as possíveis 
regras que o servidor poderá aposentar -se, bem como as datas de 
elegibilidade, valor da aposentadoria, base legal, forma de cálculo do 
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benefício, reajuste (com paridade ou não), e abono de permanência. O 
Software simula e monta os processos de concessão de aposentadoria, nos 
seguintes casos: 
 
1.Aposentadoria por Tempo de Serviço 
•Regras de Transição 
•Regras do Direito Adquirido 
•Regras Permanentes 
 
2.Aposentadoria por Invalidez 
•Integral 
•Proporcional 
 
Obs.:O software deve ter sido criado com base na Constituição Federal, 
Emenda Constitucional 20/1998, Emenda Constitucional 41/2003 e Emenda 
Constitucional 47/2004, ou seja, contempla todas as leis referentes ao 
RPPS. 
 
➢Concessão de Benefícios: É a efetivação da simulação, onde opta-se por 
uma das regras elegíveis e emite os documentos necessários para a 
homologação da aposentadoria, como por exemplo a memória de cálculo do 
valor do benefício, além de armazenar todos benefícios concedidos 
proporcionando um gerenciamento da relação de benefícios. 
 
➢Pensões por morte de servidor Ativo e Inativo: A pensão por morte 
consiste de um benefício devido aos dependentes legais no caso de 
falecimento do servidor, conforme descrito na Orientação Normativa n° 01 
de 23 de janeiro de 2007, Art. 60, incisos I e II. Desta forma foi 
incluída no Software a opção Pensões na qual é possível visualizar todas 
as pensões já concedidas, bem como emitir as memórias de cálculos e 
conceder novas  pensões. 
 
➢Benefício Especiais: 
Auxílio Doença 
Auxílio Reclusão 
 
➢Extinção de benefícios: O Software deve permitir ao gestor do Regime de 
Previdência o gerenciamento de todos os processos de aposentadoria. Um 
processo de aposentadoria consiste desde o seu nascimento até a sua 
extinção. Dessa forma deve estar incluída a opção para Extingüir 
benefícios.  
Quando um servidor aposentado vier a falecer, ou quando uma pensão Não 
tiver mais dependentes legais então o benefício deve ser extinto.  
Dessa forma o gestor responsável pelos benefícios poderá saber a qualquer 
momento quais benefícios foram concedidos, quais estão ativos e  
extintos. 
 
➢Ferramentas utilitárias 
Consultar salário mínimo federal  
 Consultar tetos do RGPS 
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Calcular Média dos Salários de Contribuição 
Calculadora de Tempos possibilita a execução do cálculo de períodos de 
tempo em anos, meses e dias.  
 
➢ Extrato Individualizado irá apurar as contribuição vertidas e irá 
emitir a relação de contribuição juntamente com o saldo individual 
Inovações no programa, atualização em função de mudanças na legislação 
deverão estar contempladas no contrato de concessão de uso, sem custo 
adicional. A atualização de índices de correção da média do INSS é de 
responsabilidade da contratada, não  necessitando da intervenção do 
usuário. 
 
O PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VIGÊNCIA 
 
O Software será imediatamente liberado após a assinatura do contrato, 
estando disponível pelo período de vigência do contrato, sendo o período 
de 12 (DOZE) meses. 
 
CONSULTORIA PERMANENTE 
 
A contratada deverá colocar a disposição todo o seu know-how em gestão de 
RPPS para um melhor aproveitamento do software locado, bem como para 
discutir situações que gerem dúvidas ou até mesmo sobre novas exigências 
da legislação que necessitem ser implementadas. 
A manutenção prevê a melhoria continua dos módulos contratados, estando 
sempre de acordo com a demanda solicitada pelos profissionais do RPPS que 
utilizam o sistema. Está prevista a disponibilização de manual impresso de  
operação do Software contratado.  
O suporte técnico poderá ser realizado por email, telefone sem custo 
adicional ou presencial quando necessário. 
 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
Na execução dos trabalhos a CONTRATADA terá a seguinte responsabilidade: 
➢manter o total sigilo dos dados obtidos e das negociações que vier a 
participar, inclusive dos dados armazenados no Software, ficando 
responsável por qualquer divulgação sem autorização expressa do 
contratante; 
➢realizar os serviços dentro dos prazos determinados. 
 

2. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO 
A empresa será responsável pela instalação dos sistemas e demais softwares 
necessários nos servidores do IPIRANGAPREV. A Instalação engloba toda a 
configuração necessária para o perfeito funcionamento dos sistemas. 
 
3 - DA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO:  
3.1. A contratada deverá atender a legislação pertinente ao fornecimento 
do objeto; 
 
3.2. A contratada deverá possuir atividade compatível com o objeto do 
presente ato convocatório; 
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3.3. O IPIRANGAPREV reserva-se no direito de contratar de forma parcelada 
o software descritos no objeto desta licitação, a fim de promover a 
implantação dos sistemas conforme a sua necessidade; 
 
3.4. A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser iniciada em 
até 5(cinco) dias após a expedição da Autorização de Fornecimento, 
contando-se o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor 
que será efetuada via fax ou outro meio hábil, devendo ser entregues no 
âmbito do IPIRANGAPREV; 
 
3.5. Todas as despesas com transporte, alimentação e estadia dos 
profissionais  correrão por conta da contratada; 
 
3.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 
contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de 
Referência; 
 
3.7. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se 
verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 
empregados ou da execução de serviços; 
 

 
 

Manoel Antonio Moreira Neto 
 
   

   Simone de Fatima Camargo da Silva 
 
 

Luis Fabiano Canteri 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº.____/_____. 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
01/2018 - QUE ENTRE SI CELEBRAM O IPIRANGAPREV E ----------------, TENDO 
COM OBJETO_______________________. 
 
Pelo presente instrumento O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA, denominado também como IPIRANGA PREV, 
Autarquia Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. 29.163.172/0001-68, com sede na temporária na Rua XV 
de Novembro, 545, centro, Ipiranga (PR), CEP: 84.450-000, fone: (42) 
32421222, adiante denominado como “IPIRANGA PREV”, neste ato representado 
pela sua Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Municipal n.º 2.503/2017, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e a empresa -----------------., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. -----------------, com endereço na -------------------, 
nº.--------, Bairro: ----------- Cep:--------------, na cidade de -------
-----------, Estado do ----------------, neste ato representada pelo 
seu(sua) (sócio-gerente, diretor, titular), o Senhor(a) -----------------
--, portador da Cédula de Identidade RG nº-----------------, e inscrito 
no CPF sob o nº. ----------------, residente e domiciliado na Rua -------
------------, nº. -------------, Bairro: ----------------, na cidade de -
--------------, Estado do ----------------, doravante denominada 
simplesmente de “CONTRATADA”, acordam celebrar o presente Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições, de acordo com a Lei Federal 
nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, 
bem como o Edital de Pregão nº 01/2018,  parte integrante deste contrato, 
com as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO 
e no Edital de Pregão Presencial acima citado e devidamente homologado. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para 
prestação dos serviços de licença de concessão de uso de software e 
consultoria permanente, para auxiliar a análise de processo de 
aposentadoria, oferecendo simulações, cálculos e emissão de documetno 
para serem incorporados ao processo de aposentadoria que deverá ser 
encaminhado ao TCEPR, de acordo com as especificações constantes do Anexo 
I, do presente Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
I - DA CONTRATANTE 
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a) Efetuar o pagamento correspondente ao valor da aquisição dos serviços, 
de conformidade com o disposto na Cláusula Quarta; 
 
b) Atestar o recebimento dos serviços, após a verificação da qualidade de 
todos os itens constantes. Após a devida conferência, não sendo 
constatado qualquer defeito nos mesmos ou composições, serão atestados os 
recebimentos. Na constatação de divergência/defeito em qualquer item 
verificado, será obrigatória a reposição, para ser concretizada a 
liquidação da respectiva fatura. 
 
II - DA CONTRATADA 
À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Anexo I do Pregão 
Presencial n°. 01/2018, das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias 
deste instrumento, e das obrigações estabelecidas em Lei, cabe: 
 
a) Entregar os serviço de acordo com a legislação pertinente e de acordo 
com as especificações técnicas do edital; 
 
b) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos seus prepostos ou 
a terceiros durante a execução do objeto licitado; 
 
c) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos de natureza trabalhista, 
previdenciários, fiscais, com transporte, alimentação dos funcionários e 
demais encargos comerciais, resultantes da execução deste contrato, 
assumindo as responsabilidades técnicas e recolhendo os encargos na forma 
da legislação vigente, incidentes e exigíveis sobre o objeto contratado; 
seus empregados não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
 
d) Responsabilizar-se pela solidez, segurança e garantia dos materiais 
licitados, à luz do Código Civil Brasileiro. 
 
e)  Fornecer Suporte Técnico e manutenções legais incluindo adequação 
do software em casos de mudanças na legislação pertinente. 
 
f)  Fornecer Treinamento, por módulo, abrangendo todas as suas 
funcionalidades; 
  
g) A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se 
verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 
empregados ou da execução de serviços; 
 
h) A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto ora 
contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que surjam 
subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de 
qualquer pessoa física ou jurídica envolvida no fornecimento dos 
respectivos serviços; 
 
i) Todo o sistema deverá estar atualizado de acordo com a legislação 
vigente específica, ficando tal manutenção incluída no valor fixo do 
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suporte mensal. Deve incluir ainda o custo necessário à realização de 
manutenções corretivas, que são aquelas decorrentes de defeitos ou 
quaisquer desvios no sistema em relação aos requisitos. O licitante 
deverá informar o valor mensal desse serviço e valor total correspondente 
a vigência contratual; 
 
j) A CONTRATADA não poderá subcontratar outra empresa para execução das 
atividades relacionadas à execução deste contrato, sem prévia e expressa 
aprovação da CONTRATANTE. 
 
l) Utilizar na execução do serviço contratado pessoal qualificado para o 
exercício das atividades que lhe forem confiadas; 
 
m) Manter, durante o período de vigência deste Contrato, no local onde os 
serviços serão realizados, um preposto, aceito pela CONTRATANTE, para 
representação da CONTRATADA sempre que for necessário, especialmente 
durante a realização dos serviços, quando deverá manter um responsável 
técnico disponível e habilitado, para expedir laudos e pareceres 
solicitados pela CONTRATANTE, sobre a execução do objeto do presente 
contrato; 
 
n) Tratar como confidenciais informações e dados contidos nos sistemas da 
Administração Municipal, guardando total sigilo perante terceiros; 
 
o) Atender aos chamados no prazo máximo de duas horas;  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
O valor Global do presente contrato é de R$ _____________ 
(__________________), correspondendo aos seguintes valores por lote(s) 
item(ns)  da licitação: 
<--------------------------> 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias 
mediante a apresentação das respectivas notas fiscais/faturas(com 
identificação da nota de autorização de despesa) do objeto efetivamente 
fornecidos e de acordo com o cronograma a seguir:  
 
1º. Mês  2º. Mês 3º. Mês 4º. Mês 5º. Mês 6º. Mês 

      
 
7º. Mês  8º. Mês 9º. Mês 10º. Mês 11º. Mês 12º. Mês 

      
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA indica, para efeito de pagamentos, os 
seguintes dados: 
Conta: .... 
Banco:.... 
Agencia: .... 
 
Parágrafo Terceiro: Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
Os recursos necessários para a execução do presente contrato correrão à 
conta das seguintes dotações orçamentárias, constantes do Orçamento 
Vigente da Contratante:  
 
15.001.09.272.0025.2.072 
3.3.90.39.11.00/001 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA 
O prazo de execução do objeto deste instrumento terá início a contar da 
data da sua eficácia, sendo que a entrega do objeto, dar-se-á na forma de 
requisição parcelada da unidade administrativa, devendo ser iniciada em 
até 5(cinco) dias contados do recebimento  da solicitação. 
 
Parágrafo Primeiro: Os quantitativos especificados na Cláusula Quarta 
deste instrumento, são estimados e servem como referência, podendo o 
Instituto acrescê-los ou suprimi-los de conformidade com suas 
necessidades, não tendo a Administração a obrigatoriedade de consumo na 
sua totalidade.  
 
Parágrafo Segundo: A Vigência deste instrumento será até 
___/___/____,(_____) iniciando-se na data da sua assinatura com a sua 
respectiva eficácia, podendo ser prorrogado nos Termos da Lei Federal n°. 
8666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
A Contratada, em caso de inadimplência, sujeitar-se-á, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, ou ainda, das demais sanções previstas 
na legislação vigente, às seguintes penalidades: 
a) advertência; 

- se após o quinto dia não sanar a inadimplência; 
 
b) multa correspondente a 1% (hum por cento) do valor global do contrato, 
por dia de atraso no atendimento dos prazos estabelecidos, até o limite de 
15% (quinze por cento) e multa de 10% (dez por cento) do valor global 
contratado no caso de descumprimento de qualquer outra cláusula 
contratual; 
 - após o décimo dia; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 - após o vigésimo dia; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato 
nas hipóteses previstas no Art. 78 incisos I a XII e XVII, c/c o Art. 77 
da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito a qualquer 
indenização. 
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CLÁUSULA NONA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, em renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Contrato, que não puderem ser resolvidas por 
meios administrativos. 
 
 E, em estarem assim contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas 
que também o assinam, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. 
 
Ipiranga-PR., aos <.......................>. 
 
 

CONTRATANTE: 
........................................ 

 
CONTRATADA: 

<RAZÃO SOCIAL> 
<Nome do Responsável Legal> 

 
TESTEMUNHAS: 
1. ______________________________________ 
Nome: 
RG: 
2. ______________________________________ 
Nome: 
RG: 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 

AO IPIRANGAPREV 
At. - Comissão de Licitações. 
 
 
 
 Pregão nº.  01/2018  

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo 
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos 
requisitos de habilitação. 

Por ser verdade assina a presente,  

..................., ............... de 
................................ de 2018. 

             _____________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
(preencher em papel timbrado da empresa proponente) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 
 
 

ANEXO IV 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
AO IPIRANGAPREV 
At. - Comissão de Licitações e Julgamento 
 
Pregão nº. 01/2018 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ/MF sob n.° ......................, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob 
as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 
na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de 
contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
..................., ............... de ................................ 
de 2018. 
 
 
 

_________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do Responsável Legal / Procurador 
Cargo do Responsável Legal / Procurador 

N.° do documento de identidade/Unidade/Estado Emissor 
(preencher em papel timbrado da empresa proponente) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 
 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” 
 
AO IPIRANGAPREV 
 
Comissão de Licitações  
 
Pregão nº. 01/2018 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob 
as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz (---). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

..................., ............... de 
................................ de 2018. 

________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
(preencher em papel timbrado da empresa proponente) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.01/2018 

ANEXO VI 
 

(MODELO DE PROCURAÇÃO) 
 

 REFERENTE: PREGÃO Nº. 01/2018 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da 
Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. ______________, Inscrição Estadual sob nº. ______________, e Inscrição 
Municipal sob nº. ______________, representada legalmente neste ato por 
seu (qualificação do outorgante), Sr. ______________, ______________, 
______________, ______________, portador da Cédula de Identidade RG nº. 
______________, e CPF/MF nº. ______________, nomeia e constitui seu 
bastante Procurador o Senhor (a) ______________, portador da Cédula de 
Identidade RG nº._________, expedida por _____________, do Estado de (o) 
___________,  CPF/MF nº. ______________, a quem confere amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante o IPIRANGAPREV, no 
que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018, com poderes para tomar 
qualquer decisão durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da 
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, 
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, 
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata 
e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela pregoeira , enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 

(Local e data de emissão) 
_______________________________ 
Nome/Assinatura do Outorgante 

(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/ 2018 
 

ANEXO VIII 
 

(INFORMAÇÕES DE DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO E DADOS BANCÁRIOS) 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada 
pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 
legais declara que se vencedor para assinatura de contrato será 
representada pelo seu(sua) (sócio-gerente, diretor, titular), o Senhor(a) 
-------------------, portador da Cédula de Identidade RG nº---------------
--, e inscrito no CPF sob o nº. ----------------, residente e domiciliado 
na Rua -------------------, nº. -------------, Bairro: ----------------, 
na cidade de ---------------, Estado do ------------, dados bancários para 
pagamento com depósito em conta corrente: 
 
Agencia: .............. 
Banco: ................. 

Numero da conta:......... 
 

 
 

Por ser verdade assina a presente. 
 
..................., ............... de ................................ 
de 2018. 
 

 
________________________________________________ 

Nome da empresa 

Representante/Responsável Legal 

 Nome /Assinatura do Contador Responsável, com nº. CRC 
 

(preenchimento em papel timbrado da proponente, ou carimbo do CNPJ/MF 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/ 2018 
 

ANEXO IX 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 
 

 
 
A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede a _______________________________, bairro _____________, 
Município de __________________, Estado de ___________________, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº _______________________, inscrição 
estadual nº ________________________, neste ato representado pelo Sr. 
__________________________ R.G sob nº__________________ e CPF sob nº 
__________________, visitou e tomou conhecimento dos equipamentos e da 
estrutura tecnológica bem como a forma de trabalho dos diversos setores a 
serem atendidos pelos sistemas, e comprovou seu vínculo empregatício bem 
como sua formação superior. 
Declaramos que a Empresa proponente pode ter livre acesso aos locais onde 
serão instalados os sistemas a serem contratados, conforme objeto do 
Edital, não podendo manifestar desconhecimento de quaisquer condições 
necessárias para a elaboração de sua proposta. 
  
 
 
Prefeitura Municipal de Ipiranga, ____ de __________________ de 2018.  
 
 
 
 

 
________________________________________ 

Diretor Presidente 
 

 

  
 

IPIRANGAPREV 
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R E S O L U Ç Ã O   N º   04 / 2 0 1 8  

 

EMENTA: Nomeia Controle 
Interno para o IPIRANGA PREV 
e dá outras providências. 

O Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ipiranga, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e  

Considerando o art. 85, XIII da Lei 
2.503/2017; 

Considerando o Decreto Municipal 
nº 25/2018 onde o Exmo Prefeito realizou a cessão funcional de servidor sem 
ônus para o Município; 

Considerando a autorização dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme ata de reunião 
realizada em data de 19/04/2018. 

R  E  S  O  L  V  E: 

Art. 1º - Nomear o Sr. EDELCIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH, 
portador do RG n°. 1.610.514-7, para ocupar o cargo de Controle Interno junto ao 
IPIRANGAPREV. 

Art. 2º - Conforme autorização dos Conselhos fica estabelecido 
vencimentos no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) líquidos ao referido 
servidor. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 2017. 

Ipiranga, em 20 de abril de 2018. 

 

MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO 

Diretor-Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRNAGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 127/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP - CNPJ/MF nº. 75.997.858/0001-71. 
 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de móveis, de acordo com sua proposta vencedora Lotes  4 
(quatro) e 5 (cinco), através de recursos: Deliberação  062/2016 CEDCA/FIA - CRAS e Deliberação  082/2015 CEDCA/FIA - 
Equipe de Proteção Social 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 4.395,00 (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e 
suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 

SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP 
CELSO STACHEIRA 

(Contratada) 
  

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
CONTRATO Nº. 326/2017.  

  
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOS 
FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, E 
CONSTRUTORA CAMARGO E ARAÚJO LTDA.-ME, NA FORMA ABAIXO. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O objeto do presente Contrato é a execução, sob o regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, de obras 
e serviços de reforma, ampliação junto ao imóvel Unidade Básica de Saúde Ulisses Guimarães, no perímetro urbano, e em 
consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº. 9/2017, 
fornecida pelo CONTRATANTE.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
Com fundamento legal no I, do Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, previsões da Cláusula Quarta, do instrumento contratual celebrado 
entre as partes, fica prorrogado o prazo de vigência até a data de 02/07/2018 (dois de julho de dois mil e dezoito) e o prazo de 
execução até 28/05/2018 (vinte e oito de maio de dois mil e dezoito). 

 
CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 01/11/2017 (primeiro 
dia do mês de novembro, do ano dois mil e dezessete), não atingidas pelo presente instrumento.  

  
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO  
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, do 
presente Termo, 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, 20 de abril de 2018.  

 
CONTRATANTE:  

 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  

   
CONTRATADA:  

 
CONSTRUTORA CAMARGO E ARAÚJO LTDA.-ME  
EVARISTO IRINEU KRUGER DE CAMARGO 

 
 

 

  

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
CONTRATO Nº. 326/2017.  

 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOS 
FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, E 
CONSTRUTORA CAMARGO E ARAÚJO LTDA.-ME, NA FORMA ABAIXO.  

   
   CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  

O objeto do presente Contrato é a execução, sob o regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, de obras 
e serviços de reforma, ampliação junto ao imóvel Unidade Básica de Saúde Ulisses Guimarães, no perímetro urbano, e em 
consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº. 9/2017, 
fornecida pelo CONTRATANTE.  

 
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$ 14.584,69 (quatorze mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove 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: 
08.001.10.301.0011.2029-150-4.4.90.51.00.00.01495 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 01/11/2017, 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, 20 de abril de 2018. 

 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
CONTRATADA: 
CONSTRUTORA CAMARGO E ARAÚJO LTDA.-ME 
EVARISTO IRINEU KRUGER DE CAMARGO  
  
 

 
 

 

 

 
 

 

  

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 28/2018 
PROCESSO Nº 112 
 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e limpeza geral da processadora de MarcaTecmagem, Modelo TEC -
X36A  e do aparelho de raio X marca Intercal, do Hospital Municipal de Ipiranga- PR. 
 

VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
FORNECEDOR: J. SANTOS & CIA S/C LTDA. 
ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, 2460, Bairro: Centro, CEP: 85.301-030, Laranjeiras do Sul/PR. 
CNPJ/ME Nº.: 07.168.688/0001-62 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
0800110302001220323390390000 
0800110302001220323390390000 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV do Artigo 24, da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
RATIFICAÇÃO: 20 de abril de 2018. 
 
Ipiranga, 20 de abril de 2018. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 129/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ/MF nº. 03.408.450/0001-06. 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de móveis, Lote 4 (quatro): recursos definidos na 
Deliberação  062/2016 CEDCA/FIA - CRAS; Lote 5 (cinco): recursos definidos na Deliberação  082/2015 CEDCA/FIA 
- Equipe de Proteção Social 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 2.941,00 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 

UNILOG INFORMATICA LTDA 
MARIEL MARCILIANO BECK 

(Contratada)  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 130/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME - CNPJ/MF nº. 18.770.897/0001-06. 
 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de arquivo fabricação em aço, conforme a proposta 
vencedora Lote 4 (quatro) - Item  3 (três), recursos: Deliberação  062/2016 CEDCA/FIA - CRAS 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME 

VIVIANE APARECIDA OTTONI 
(Contratada)  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 131/2018 

 
DAS PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
CONTRATADA: WAM LICITAÇÕES LTDA ME - CNPJ/MF nº. 20.973.477/0001-60. 
 
OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, do equipamento apoio móvel para pés, com 
recursos:  Deliberação  082/2015 CEDCA/FIA - Equipe de Proteção Social - Lote 5 (cinco), item  9 (nove), conforme 
proposta vencedora 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 514,08 (quinhentos e quatorze reais e oito centavos) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 63/2018, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
03.001.04.122.0005.2.010.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 3500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
08.001.10.301.0011.2.024.4.4.90.52.00.00. - 500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 901 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.243.0017.5.050.4.4.90.52.00.00. - 902 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
09.001.08.244.0016.2.046.4.4.90.52.00.00. - 934 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 20 de abril de 2018 a 18 de junho de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 20 de abril de 2018 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 
 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 

WAM LICITAÇÕES LTDA ME 
DIEGO BETTINI MEZZADRI 

(Contratada) 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
 
ESTADO DO PARANÁ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – PMI 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV de Novembro, nº 545, Centro, Cep: 84450-000, nesta 
cidade, através do Sr. Luiz Carlos Seixas, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente designado pela Portaria 
nº 01/2018, de 08/01/2018, torna público que fará realizar, às 13:30 horas do dia 28 de maio do ano de 2018, na Rua XV de 
Novembro, nº 545, Centro em Ipiranga, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor 
preço, a preços fixos e sem reajuste, da (s) seguinte (s) obras (s): para Construção de Anfiteatro Municipal, com área de 
275,00(duzentos e setenta e cinco) metros quadrados. Local: Perímetro Urbano: Centro, prazo de execução: 240(duzentos e 
quarenta) dias. 
 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – 
Telefone 42 – 3242-1222. 
 
Ipiranga, 19 de abril de 2018. 
 
Luiz Carlos Seixas – Presidente da CPL. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
A Pregoeira, ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a 
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve: 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 96/2018 
b) Licitação nº:            64/2018 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação  : 20/04/2018 
e) Objeto da Licitação: Seleção e contratação de empresas para fornecimento de móveis planejados em 

atendimento à Casa Lar, conforme Deliberação 055/2016 CDECA/FIA. 
FORNECEDOR: C. K. YOKOTA MÓVEIS - CNPJ: 04.340.669/0001-83 
Valor Total do Fornecedor: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Qtde. Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

2 

Quarto 02, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO ANEXO, contendo: 01 
roupeiro confeccionado em MDF 
Branco 15mm. 03 nichos 
confeccionados em MDF Branco 15mm 
02 criados mudo, com rodízios, com 
duas gavetas, tampo com canto 
arredondado, confeccionados em MDF 
03 camas confeccionadas em MDF 
Branco 01 berço infantil, confeccionado 
em MDF Branco 

Perflex UN 1 R$ 3.870,00 R$ 3.870,00 

4 

Quarto 04, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO ANEXO, contendo: 01 
roupeiro confeccionado em MDF 
Branco 15mm. 02 criados mudo, com 
rodízios, com duas gavetas, tampo com 
canto arredondado, confeccionados em 
MDF 02 camas confeccionadas em 
MDF Branco 01 mesa de estudos, 
confeccionada em MDF Branco 01 
nicho, em cima da mesa de estudos, 
onfeccionados em MDF Branco 15mm 
 

Perflex UN 

1 R$ 3.180,00 R$ 3.180,00 

FORNECEDOR: MOVEIS ANDRIEI LTDA. - CNPJ: 14.282.205/0001-11 
Valor Total do Fornecedor: R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). 

Item Descrição Marca Unidade Qtde. Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 

Quarto 01, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO ANEXO, contendo: 
01 roupeiro confeccionado em MDF 
Branco 15mm. 01 maleiro confeccionado 
em MDF Branco 15mm 02 criados 
mudo, com rodízios, com duas gavetas, 
tampo com canto arredondado, 
confeccionados em MDF Branco 15mm 
03 camas confeccionadas em MDF 
Branco 01 cama auxiliar com rodízios, 
confeccionada em MDF Branco 01 mesa 
de estudos, confeccionada em MDF 
Branco 

Andriei 
/Ma0025 Un 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

3 

Quarto 03, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO ANEXO, contendo: 
01 roupeiro confeccionado em MDF 
Branco 15mm. 02 nichos, em cima do 
berço, confeccionados em MDF Branco 

Andriei/ 
Ma002585 Un 1 3.200,00 3.200,00 

15mm 02 criados mudo, com rodízios, 
com duas gavetas, tampo com canto 
arredondado, confeccionados em MDF 
02 camas confeccionadas em MDF 
Branco 01 cama auxiliar com rodízios, 
confeccionada em MDF Branco 01 berço 
infantil, confeccionado em MDF Branco 
01 mesa de estudos, confeccionada em 
MDF Branco 01 nicho, em cima da mesa 
de estudos, confeccionados em MDF 
Branco 15mm 

5 

Sala, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO ANEXO, contendo: 01 mesa 
de refeição 2,20m x 1,20m com pés de 
madeira 01 Bancada de assento para 
mesa de refeição, confeccionada em 
mdf com cor semelhante a da mesa de 
refeição 01 rack com painel para TV, 
confeccionado em mdf amadeirado.  

Andriei/Ma022
255 Un 1 2.200,00 2.200,00 

 
Ipiranga/PR, 20 de abril de 2018. 

 
ELIANE GOTTEMS 

Pregoeira 
(Portaria nº2/2018) 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 27/2018 
 
OBJETO: Contratação de empresa (s) para prestação de serviços de transporte escolar, da Pré-Escola, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, da rede pública de ensino do município de Ipiranga, para o período estimado de 
56(cinquenta e seis) dias letivos. 
 
FORNECEDOR:  COMROMA TRANSPORTES LTDA ME 
 
CNPJ: 14.977.804/0001-50 
 
VALOR TOTAL LOTE 01: 91.369,60(noventa e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)  
 
ENDEREÇO: Avenida das Flores, n°. 934, Jardim Novo Horizonte, na cidade de Carambeí, Estado do Paraná.  
 
FORNECEDOR: TRANSCONFIANÇA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP 
 
CNPJ: 82.021.981/0001-18 
 
VALOR TOTAL LOTE 02: 84.647,36(oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos.  
 
ENDEREÇO: Alberto Jose Mezzomo, n°. 160, Jardim Paraiso, Cep: 84030-600, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do 
Paraná´.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00.-1000  
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00.-103  
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00.-104  
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00.-107  
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00.-119 10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 124  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei Federal nº. 8666/93.  
 
DISPENSA: 19/04/2018 
 
RATIFICAÇÃO: 19/04/2018 
 
Ipiranga PR., 19 de abril de 2018. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2018 
 
 
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 pela Srª. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame 
licitatório – Pregão Presencial nº. 59/2018, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, 
observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa(s) para fornecimento de equipamentos: colhedora de forragem e carreta 
agrícola, em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária 
 
FORNECEDOR: FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 27.883.350/0001-08 Valor Total do 
Fornecedor: R$ 41.970,00 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 
41.970,00 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

2 

Carreta agrícola, 
capacidade 06(seis) 
toneladas, metálica, 
basculante, eixo 
tandem, com pneus 
novos. 

MetalFreitas 
Modelo: MF Me 
6tª 

Un 3 R$ 13.990,00 R$ 41.970,00 

 
FORNECEDOR: NELI TERESINHA DA SILVA MÁQUINAS - ME - CNPJ: 80.577.794/0001-90 - Valor Total do 
Fornecedor: R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 32.900,00 (trinta e 
dois mil e novecentos reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 

Colhedora de forragem  área total, rotor 
12(doze) facas, com roda de apoio, quebra 
grãos, bica semi-hidráulica  e transmissão por 
cardan 

nogueira/ftn 
1000 Un 1 R$ 

32.900,00 
R$ 

32.900,00 

 
Ipiranga/PR, 18 de abril de 2018. 

 
LUIZ CARLOS BLUM 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 53/2018 
 
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 pela Srª. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame 
licitatório – Pregão Presencial nº. 53/2018, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, 
observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, destinados à implantação e funcionalidades de Prontuários 
Eletrônicos para os locais de atendimento da saúde: Secretaria Municipal de Saúde,  ESF - Estratégia Saúde da Família de 
localidades da Zona Rural: Coatis, Colônia Adelaide, São Bráz, Lustosa e ESF Urbano I  - Posto Santo Antônio, ESF 
Urbano II - Posto do Ulisses Guimarães, Centro de Especialidades e Hospital Municipal. Recursos: Programa de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) 
 
FORNECEDOR: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI - ME - CNPJ: 17.914.845/0001-95. Valor Total do Fornecedor: R$  
870,00 (oitocentos e setenta reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 652,50 (seiscentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta centavos). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

4 
ROTEADOR WIRELESS 
Roteador Wireless 300Mbps 4 portas 2 
Antenas Fixa 

Tp-Link 
Wr840 Un 9 R$ 72,50 R$ 652,50 

LOTE 2 - Valor Total do Lote: 217,50 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

3 
ROTEADOR WIRELESS 
Roteador Wireless 300Mbps 4 portas 2 
Antenas Fixa 

Tp-Link 
Wr840 Un 3 R$ 72,50 R$ 217,50 

FORNECEDOR: F K J CARTUCHOS LTDA - CNPJ: 07.540.940/0001-12 
Valor Total do Fornecedor: R$ 7.657,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais). LOTE 1 Valor Total do Lote: 
R$ 6.469,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

1 

COMPUTADOR SERVIDOR 
Processador Intel® Xeon® E3-1220v5 
(3.0GHz/4-core/8MB/80W) 
Monoprocessado 1x módulo de memória 
de 8GB DDR4-2133 UDIMM (4 Slots) 
1x disco de 1TB 6G SATA 7.2K LFF, Não 
Hot Plug Suporta até 4 discos LFF 
Controladora de discos B140i SATA 
(suporta RAID/1/10/5) 
Placa de rede Integrada, NC332i, com 2 
portas 1Gb 
1x DVD-RW SATA 9.5mm 
Fonte fixa de 350W 
Gabinete Torre (4,5U) 
Kit de teclado e mouse USB 
Garantia 1(um) ano peças 

Lenovo Un 1 R$ 
2.905,00 

R$ 
2.905,00 

5 

IMPRESSORA 
Tecnologia de impressão: Laser 
Cor da impressão: Monocromática 
Recurso: Conexão sem fio 
Velocidade de impressão 
(monocromática). 

Brother Un 3 R$ 435,60 R$ 
1.306,80 

6 TONER ORIGINAL UNIVERSAL - 
compatível com item 05 Brother Un 18 R$ 125,40 R$ 

2.257,20 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

4 

IMPRESSORA 
Tecnologia de impressão: Laser 
Cor da impressão: Monocromática 
Recurso: Conexão sem fio 
Velocidade de impressão 

Brother Un 1 R$ 
435,60 R$ 435,60 

(monocromática). 

5 TONER ORIGINAL UNIVERSAL - 
compatível com item 05 Brother Un 6 R$ 

125,40 R$ 752,40 

FORNECEDOR: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME - CNPJ: 23.104.384/0001-98 
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais). 
LOTE 2 - Valor Total do Lote: R$ 1.265,00 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

2 

NOBREAK 
-Potência: 600VA/300W 
-Bivolt:SIM 
-Tomadas: 6 
-Autonomia*: 10 minutos 
-Bateria: 1x 7Ah Selada VRLA 
-Expansão Bateria: Não 
-Dimensões: 261x93,4x168mm 6,8Kg 

Ragtech Un 5 R$ 
253,00 R$ 1.265,00 

FORNECEDOR: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME - CNPJ: 18.770.897/0001-06 
Valor Total do Fornecedor: R$ 3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

2 

NOBREAK 
-Potência: 600VA/300W 
-Bivolt:SIM 
-Tomadas: 6 
-Autonomia*: 10 minutos 
-Bateria: 1x 7Ah Selada VRLA 
-Expansão Bateria: Não 
-Dimensões: 261x93,4x168mm 6,8Kg 

Ragtech Un 15 R$ 
253,00 R$ 3.795,00 

FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA - CNPJ: 97.546.883/0001-71 - Valor Total do 
Fornecedor: R$ 43.040,00 (quarenta e três mil e quarenta reais). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 32.280,00 (trinta e 
dois mil, duzentos e oitenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

3 

NOTEBOOK 
-Processador: Core TM i5 7ª geração i5 – 
7200U 
-Velocidade 2.5 GHz – 3.1 GHZ 
- Memoria Cache: 3MB Cache 
-Tipo de monitor: LED 
-Polegadas: 15,6” 
-Resolução:1920x1080. 
-Memória Capacidade:8GB 
-Expansível: Sim, até 20GB( 2 slots no 
total) 
-Barramento da memória: DDR4. 
-Clock da memória: 2133 MHz, 
-HD: Capacidade 1TB 
-Velocidade de rotação HD 5400 RPM 
-Driver óptico: não 
-Tipo de teclado: Português padrão ABNT 
Teclado numérico integrado. 
-Touchpad com função multitoque. 
-Webcam: Sim 
-Leitor de cartões: sim, leitor de cartão 
SD 
-Placa de rede: Sim, entrada padrão RJ-
45 tipo Gigabit 10/100/1000 
-Placa wireless: Sim Wireless padrão -
802.11b/g/n/ac. 
-Placa de vídeo: Integrada 
-Alimentação: Bateria recarregável. Fonte 
Bivolt. 
-Bateria de 4 células (Lítio Prismático-
3220 mAh). Duração da bateria até 7 
horas de uso. 
-Conexões: Duas conexões USB 2.0 uma 
conexão USB 3.0 energizada. Uma saída 

Acer Aspire 
F5-573-51LJ Un 12 R$ 

2.690,00 R$ 32.280,00 

HDMI com suport HDCP USB Type-C 
port: USB 3.1 Gen 1 
-Dimensões do produto: Largura:38,16cm 
Altura:2,16cm. 
Profundidade: 26,3cm 
-Garantia Prazo:01 ano 
-01 Kit de manuais e termo de garantia 
-01 Fonte carregadora AC. 
- Sistema Operacional - Windows 10 
profissional original. 

LOTE 2 - Valor Total do Lote: R$ 10.760,00 (dez mil, setecentos e sessenta reais). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

1 

NOTEBOOK 
-Processador: Core TM i5 7ª geração i5 – 
7200U 
-Velocidade 2.5 GHz – 3.1 GHZ 
- Memoria Cache: 3MB Cache 
-Tipo de monitor: LED 
-Polegadas: 15,6” 
-Resolução:1920x1080. 
-Memória Capacidade:8GB 
-Expansível: Sim, até 20GB( 2 slots no 
total) 
-Barramento da memória: DDR4. 
-Clock da memória: 2133 MHz, 
-HD: Capacidade 1TB 
-Velocidade de rotação HD 5400 RPM 
-Driver óptico: não 
-Tipo de teclado: Português padrão ABNT 
Teclado numérico integrado. 
-Touchpad com função multitoque. 
-Webcam: Sim 
-Leitor de cartões: sim, leitor de cartão 
SD 
-Placa de rede: Sim, entrada padrão RJ-
45 tipo Gigabit 10/100/1000 
-Placa wireless: Sim Wireless padrão -
802.11b/g/n/ac. 
-Placa de vídeo: Integrada 
-Alimentação: Bateria recarregável. Fonte 
Bivolt. 
-Bateria de 4 células (Lítio Prismático-
3220 mAh). Duração da bateria até 7 
horas de uso. 
-Conexões: Duas conexões USB 2.0 uma 
conexão USB 3.0 energizada. Uma saída 
HDMI com suport HDCP USB Type-C 
port: USB 3.1 Gen 1 
-Dimensões do produto: Largura:38,16cm 
Altura:2,16cm. 
Profundidade: 26,3cm 
-Garantia Prazo:01 ano 
-01 Kit de manuais e termo de garantia 
-01 Fonte carregadora AC. 
- Sistema Operacional - Windows 10 
profissional original. 

Acer Aspire 
F5-573-51LJ Un 4 R$ 

2.690,00 
R$ 

10.760,00 

FORNECEDOR: WAM LICITAÇÕES LTDA ME - CNPJ: 20.973.477/0001-60 
Valor Total do Fornecedor: R$ 6.659,55 (seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos). LOTE 1 - Valor Total do Lote: R$ 5.327,64 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro 
centavos). 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total 

7 

RÁDIO – ANTENA 
Modos-operação: Acess Point, Estação e 
Repeater (WDS). 
-Tecnologia Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 
-Potência de saída: 400mW. 

Intelbras AP 
360 Un 12 R$ 

443,97 R$ 5.327,64 

-Largura de banda: 300Mbps 
-Ajustável-Channel 5-40 MHz 
-Prato-antena MIMO 25 dBI de ganho. 
Simultaneous Dual-Polarização (Vertical 
e Horizontal, 2x2). 
-Segurança: WEP, WPA,WPA2 e MAC 
ACL. 
-Alinhamento de antenas visual e sonoro 
(Software) 
-Temperatura:40º C a 75ºC 
-Fonte de alimentação: 24VDC, 0,5 
A(inclui Gigabit PoE). 

LOTE 2 - Valor Total do Lote: R$ 1.331,91 (um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e um centavos). 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. Valor Total 

6 

RÁDIO – ANTENA 
Modos-operação: Acess Point, Estação e 
Repeater (WDS). 
-Tecnologia Gigabit Ethernet (1000 Mbps) 
-Potência de saída: 400mW. 
-Largura de banda: 300Mbps 
-Ajustável-Channel 5-40 MHz 
-Prato-antena MIMO 25 dBI de ganho. 
Simultaneous Dual-Polarização (Vertical 
e Horizontal, 2x2). 
-Segurança: WEP, WPA,WPA2 e MAC 
ACL. 
-Alinhamento de antenas visual e sonoro 
(Software) 
-Temperatura:40º C a 75ºC 
-Fonte de alimentação: 24VDC, 0,5 
A(inclui Gigabit PoE). 

Intelbras AP 
360 Un 3 R$ 

443,97 R$ 1.331,91 

 
 

Ipiranga/PR, 16 de abril de 2018. 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 


