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IPIRANGA, 28 DE MAIO DE 2018

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
120/2018
b) Licitação nº:
78/2018
c) Modalidade:
Pregão
d) Data Adjudicação
25/05/2018
e) Objeto da Licitação:
Aquisição de Veículos Automotivos, novos, zero quilômetro, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde de Ipiranga - PR. Recursos Proposta n.º 09280.787000/1130-01, Emenda
Parlamentar 33090003; APSUS, Proposta n.º 09280.787000/1140-01, Emenda Parlamentar
19680014, do Ministério da Saúde e ônibus novo adaptado para transporte de pessoas com
necessidades especiais em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
FORNECEDOR: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.105.496/0003-06
Valor Total do Fornecedor: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Item
Descrição
Marca

1

•Veículo
nacional
fornecido
por
concessionarias
autorizadas
pela
fabricante e com oficinas próprias
• Bancos traseiros suplementares (exclui
a tampa de cobertura do porta-malas e
inclui dois porta-copos Veículos com no
mínimo 7 (sete ) lugares.
• Apoios de cabeça traseiros (3) com
regulagem de altura
• Ar-condicionado
• Banco traseiro bipartido (com cinto
traseiro central retrátil de 3 pontos)
• Banco traseiro rebatível
• Barras longitudinais no teto
• Bolsa porta-objetos nas portas
dianteiras
• Calotas integrais
• Chave canivete com telecomando para
abertura e fechamento das portas
• Cintos de segurança dianteiros
retráteis de 3 pontos com regulagem de
altura
• Cintos de segurança laterais traseiros
retráteis de 3 pontos e central fixo de 2
pontos
• Computador de Bordo (distância,
consumo médio, consumo instantâneo,
autonomia, velocidade média e tempo
de percurso)
•Veículos 2018/2018
• Console central com porta-objetos e
porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
• Conta-giros
• Desembaçador do vidro traseiro
temporizado
• Direção hidráulica ou elétrica
• Espelho no para-sol lados motorista e
passageiro
• Hodômetro digital (total e parcial)
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
e ABS com EBD
• Limpador e lavador dos vidros
dianteiro e traseiro com intermitência

GM/CHEVROLET
SPIN MODELO LTZ

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

UN

2

R$
75.000,00

R$
150.000,00

ELIANE GOTTEMS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 78/2018
PROCESSO Nº. 120/2018
ABERTURA E JULGAMENTO:
25/05/2018 – 13:30 HORAS
ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, declara DESERTO os seguintes
itens da licitação – modalidade Pregão Presencial n.º 78/2018, em razão de não acudir interessados
OBJETO: Aquisição de Veículos Automotivos, novos, zero quilômetro, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde de Ipiranga - PR. Recursos Proposta n.º 09280.787000/1130-01, Emenda Parlamentar 33090003;
APSUS, Proposta n.º 09280.787000/1140-01, Emenda Parlamentar 19680014, do Ministério da Saúde

FORNECEDOR: RODO SERVICE LTDA - CNPJ: 00.688.075/0002-98
Valor Total do Fornecedor: 226.500,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais).
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Diretoria de Comunicação Social

encosto alto fixo
Revestimento
total
das
poltronas em corvim
- Poltrona do motorista com
encosto de cabeça, mecanismo
de amortecimento hidráulico e
com cinto de segurança de 3
pontas
- Cinto de segurança abdominal
em todas as poltronas
- Uma porta urbana e 2 folhas
com elevador para cadeirante
instalado
- Tanque original do chassi
- Um teto alçapão com saída de
emergência
e
ventilador
incorporado
-Traseira superior fechada, sem
vidro
- Janelas urbanas com vidros
fumê, fixo inferior e superior de
correr
- Saídas de emergência junto as
janelas 2 de cada lado
- Indicador de saídas de
emergência junto as janelas
- Para-brisa inteiriço ou bipartido
- Com carregador de celular
- Desembaçador para-brisa ar
natural
- Meia divisória atrás do poso do
motorista
- Porta objetos para motorista
- Porta estepe
- Deslizador tipo passa-balsa
dois na lateral traseira
- Iluminação interna salão em
led’s com luminárias
- Alarme de ré
Estrutura
da
carroceria,
laterais, teto, frente e traseira
em aço tubular galvanizada com
proteção
anticorrosiva
nos
pontos de solda
-Piso em compensado naval
revestido em passadeira plástica
- revestimento interno laterais e
teto, conforme legislação
- Revestimento externo lateral
em chapas de alumínio, frente,
traseira e teto em fibra de vidro
Pintura total em PU
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 376.500,00 (trezentos e setenta e seis mil quinhentos reais).
Ipiranga/PR, 25 de maio de 2018.

• Luzes de leitura dianteira e traseira
• Motor com potencia mínima de 1.8
Flex
• Para-choques na cor do veículo
• veículos com 4 portas
• 2 alto-falantes nas portas dianteiras, 2
alto-falantes traseiros e Antena
• Protetor de cárter
• Relógio digital
• Retrovisores externos com comando
interno mecânico ou elétrico
• Retrovisores externos na cor do
veículo
• Revestimento interno completo das
colunas centrais e traseiras
• Rodas de aço estampado 15" + Pneus
185/60 R 15
• Tomada 12V
• Travas elétricas
• Vidros climatizados verdes
com
película de proteção
• Vidros elétricos dianteiros com onetouch (descida) dianteiro e traseiro
• Volante com regulagem de altura
• Tanque de combustível (litros): 52 lt

LOTE 4 - Valor Total do Lote: 226.500,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos reais).
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Chassi
para
micro
ônibus
equipado com: Motor Cummins
ISF, Turbo INTERCOOLER, 4
cilindros em linha com sistema
de injeção eletrônica Common
Rail, com potência mínima de
160cv, sistema de tratamento de
gases SCR, dentro das normas
de emissão proconve P7, caixa
de câmbio ZF S5 420 HD e ou
1
EATON FSO-4505C (similar) de
AGRALE SA
UN
1
5 marchas à frente e 1 à ré,
embreagem hidráulico, barra
estabilizadora,
eixo
traseiro
Méritor
MS
13-113,
mola
principal
semielíptica,
mola
auxiliar parabólica, amortecedor
hidráulico, barra estabilizadora,
direção hidráulica, pneus sem
câmara 215/75 R17,5 freios tipo
ABS nas quatro rodas, sistema
elétrico de 24 volts, tanque de
combustível 150 litros, PBT
9200 KG
Carroceria:
- Comprimento externo mínimo
de 8.000mm
Largura
externa
mínima
2.200mm
- Altura interna mínima de
1.900mm
-Capacidade mínima para 22
2
passageiros sentados, mais um
MARCOPOLO/VOLARE
UN
1
auxiliar, mais um posto de
motorista
- Um box para cadeirante de
acordo normas vigente de
acessibilidade
- Poltronas 820mm estofadas

PÁGINA - 1

Valor Unit.

Valor Total

R$
112.000,00

R$
112.000,00

R$
114.500,00

R$
114.500,00

LOTE 2 - Proposta nº 09280.787000/1140-01 Recurso de Emendar Parlamentar 19680014
Item
Descrição
Qtde
Valor Unit. Valor Total.
•Carro de 5 lugares
• Com potencia mínima de 78 cv gasolina ou álcool
• Veiculo não sub-compacto
• Porta malas com capacidade mínima de 280 lts
• Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com
regulagem de altura
• Ar-condicionado
• Banco traseiro bi partido e rebatível com 2
posições para o encosto
• Barra de proteção nas portas
• Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas
dianteiras
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3
pontos com regulagem de altura
• Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de
3 pontos e central fixo de 2 pontos
• Comando interno de abertura do porta-malas e
da tampa do tanque de combustível
• Computador de Bordo (distância, consumo
01
43.840,00
43.840,00
1
médio, consumo instantâneo, autonomia)
• Direção hidráulica ou elétrica
• Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
• ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
• Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com
EBD
Luz de leitura dianteira com interruptor na porta
lado motorista e passageiro
• Maçanetas e retrovisores externos na cor do
veículo
• Motor 1.0 8V Flex
• Pára-choques na cor do veículo
• Porta-malas com tapete e acabamento em
carpete nas laterais
•Tapetes dianteiros e traseiros
• Quadro de instrumentos com conta giros,
Iluminação a LED e display digital de 3,5
polegadas (indicador de trocas de marchas,
odômetro parcial e total, relógio digital, indicação
do nível de combustível e temperatura do motor)
• Retrovisores externos com comando interno
mecânico ou elétrico
• Revestimento interno em todas as colunas
• Rodas de aço estampado 14'' com calotas
integrais + pneus 175/65 R14
• Tomada 12V • Válvula
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros e travas
elétricas nas 4 portas
• Volante com regulagem de altura
• Tanque de combustível (litros): 47 lt
• cor do veiculo branca
LOTE 3 - Proposta nº 09280.787000/1130-01 Recurso de Emendar Parlamentar 33090003
Item
Descrição
Qtde
Valor Unit. Valor Total.
1
•Carro de 5 lugares
01
43.840,00
43.840,00

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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IPIRANGA, 28 DE MAIO DE 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2018
PROCESSO Nº. 119/2018
TIPO: Menor Preço

•Ano e modelo 2018
• Com potencia mínima de 78 cv gasolina ou álcool
• Veiculo não sub-compacto
• Porta malas com capacidade
mínima de 280 lts
• Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com
regulagem de altura
• Ar-condicionado
• Banco traseiro bi partido e rebatível com 2
posições para o encosto
• Barra de proteção nas portas
• Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas
dianteiras
• Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3
pontos com regulagem de altura
• Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de
3 pontos e central fixo de 2 pontos
• Comando interno de abertura do porta-malas e
da tampa do tanque de combustível
• Computador de Bordo (distância, consumo
médio, consumo instantâneo, autonomia)
• Direção hidráulica ou elétrica
• Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
• ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
• Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com
EBD
• Luz de leitura dianteira com interruptor na porta
lado motorista e passageiro
• Maçanetas e retrovisores externos na cor do
veículo
• Motor 1.0 8V Flex
• Pára-choques na cor do veículo
• Porta-malas com tapete e acabamento em
carpete nas laterais
•Tapetes dianteiros e traseiros
• Quadro de instrumentos com conta giros,
Iluminação a LED e display digital de 3,5
polegadas (indicador de trocas de marchas,
odômetro parcial e total, relógio digital, indicação
do nível de combustível e temperatura do
motor)
• Retrovisores externos com comando interno
mecânico ou elétrico
• Revestimento interno em todas as colunas
• Rodas de aço estampado 14'' com calotas
integrais + pneus 175/65 R14
• Tomada 12V • Válvula
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros e travas
elétricas nas 4 portas
• Volante com regulagem de altura
• Tanque de combustível (litros): 47 lt
• cor do veiculo branca
Ipiranga - PR, 25 de maio de 2018.

NOVA DATA DE ABERTURA
OBJETO: Seleção e Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia e cartografia com a finalidade de
obtenção de uma base de dados cadastrais e cartográficos que permitam a implantação, atualização, controle e
manutenção do cadastro imobiliários do Município de Ipiranga-PR.
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira designada pela Portaria nº. 144/2018, TORNA
PÚBLICO aos interessados a nova data de abertura da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 77/2018, prevista para
o dia 28/05/2018 (vinte e oito dias de maio, de 2018), às 16:00 (dezesseis horas):
NOVA DATA DE ABERTURA, entrega dos documentos para CREDENCIAMENTO, da DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS e de
HABILITAÇÃO fica marcada para: 11/06/2018 (onze dias de Junho de 2018) às 09:30 (nove horas e trinta minutos) –
Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Ipiranga: Rua XV de Novembro, nº. 545, Centro, Cep 84450-000.
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 09:30 (nove horas e trinta minutos), da
mesma data, no endereço retro mencionado, após credenciamento de interessadas.
O edital completo com seus anexos, adendos, alterações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima
e site: www.ipiranga.pr.gov.br.
Demais informações: e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br e Fax: 0xx42 3242-1222.
Ipiranga-PR, em 25 de maio de 2018.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Ofício nº 01/2018

ELIANE GOTTEMS
Pregoeira

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. 85/2018, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais
disposições legais e pertinentes:

FORNECEDOR: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI - ME - CNPJ: 17.914.845/0001-95

2
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Marca

Unidade

Quant.

Apito confeccionado em plástico, resistente, durável, com cordão
para pescoço, tamanho oficial, indicado para arbitragem esportiva,
na cor presta.
Bola de vôlei, material: borracha, circunferência 67 cm, peso
280g.
Bolas de futsal, composição:PU, peso aproximado: 416 g.
Circunferência:63 cm.
Bola de futebol de campo, composição: em PU e PVC, peso
aproximado: 442 g, circunferência: 68 cm
Bola para tênis de mesa (ping pong) oficial com peso igual a 2,7
gramas e diâmetro de 40 milímetros, na cor branca.
Aprovado pela I.T.T.F

western

UN

2

penalty

UN

2

penalty

UN

2

penalty

UN

2

belfix

UN

10

Par de raquetes confeccionadas em madeira com revestimento
em borracha lisa dos dois lados, para partidas de ping-pong.
Rede de Vôlei, medida 1,00 x 9,50 m, rede confeccionada com fio
1,5mm de espessura, 100% polietileno (PE) virgem de Alta
densidade, malha de 14x14 cm, 02 Faixas 100% algodão, com fio
guia dentro da faixas superior para passar cabo de aço, a faixa
Superior tem 5cm de largura e a faixa inferior tem 5cm de largura.
Uno, material cartonado, conteúdo da embalagem1 baralho com
108 cartas.
FAIXA ELASTICA SUAVE para exercícios físicos de reabilitação e
fortalecimento, com original sistema de resistência progressiva,
são confeccionadas em borracha.
Bola de ginástica 75 cm, confeccionada em policloreto de vinila
com peso suportado até 300 kg
Colchonete de 120 x 0,50 x 03 cm, espuma densidade 23 com
revestimento resistente em bagun/ napa na cor azul, impermeável
e contra rachaduras.
Bambolê colorido, fabricado em PVC tubular e reforçado por
junção plástica, dimensões 65 cm de diâmetro do tubo de 14 mm.
Poste de voleibol removível (par)
CARACTERISTICAS: Hastes verticais retas; Poste de vôlei
federado; Confeccionado em tubo de 3” de diâmetro, chapa de 3
mm; Composição de aço galvanizado; Com cremalheira de ferro
fundido e soldado com canal para passagem do cabo de aço;
Acompanhado de catraca e roldana; Incluindo duas buchas
(luvas) e tampas; Argola para fixação da rede; Com Altura Juvenil:
2,17 m.

western

UN

6

magnum

UN

2

copag

UN

5

theraban
d/liveup

UN

20

liveup

UN

30

f.a

UN

70

plasnew

UN

30

movebri
nk

UN

2

klopf

UN

klopf

jazz

Mesa de Totó, características principais madeira maciça, bonecos
em polipropileno (PP) colorido, varões passantes, acompanha 2
bolas, dimensões 0,87 x 0,78 x 1,345m (AxLxC), peso 39 kg
Mesa de Ping-Pong, dimensões 2,74 metros de comprimento,
1,52 metros de largura e 0,76 metros de altura, tampo em MDP
de 15 mm com acabamento em primer azul com linhas
demarcatórias brancas, com rede, pés de madeira compensada
dobráveis.
Piso De Linóleo, manta emborrachada em Bobina, tamanho de
comprimento 35m X largura 1m X espessura 3,0mm

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
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de DEFESA PRÉVIA com relação aos fatos ocorridos durante a prestação dos serviços
IPIRANGA ME e a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA – PR, dos fatos

Valor
Unit.
R$
8,25

Valor
Total
R$
16,50

R$
66,00
R$
93,90
R$
84,50
R$
2,70

R$
132,00
R$
187,80
R$
169,00
R$
27,00

50/2018, oficio nº 41/2018 do Ministério Público, ata nº 63/2018, Ofício nº: 103/2018

R$
68,50
R$
78,50

R$
411,00
R$
157,00

nos incisos I,II,III do artigo 87 da Lei nº 8666 e no inciso IV do paragrafo 3º do artigo

R$
26,30
R$
37,40

R$
131,50
R$
748,00

R$
69,90
R$
42,05

R$
2.097,00
R$
2.943,50

R$
5,20
R$
640,00

R$
156,00
R$
1.280,00

1

R$
816,50

R$
816,50

UN

1

R$
395,00

R$
395,00

M

35

R$
107,90

R$
3.776,50

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 13.444,30 (treze mil , quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).
Ipiranga/PR, 24 de maio de 2018.

De acordo com o Decreto nº 31/2018 notificamos Vossa Senhoria para a apresentação
constantes no Contrato nº 50/2018 celebrado entre LUCIA IMERI DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos esportivos, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social

1

Ipiranga, 25 de maio de 2018.

Prezada Senhora:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 85/2018

LOTE 1
Item
Descrição

PÁGINA - 2

que originaram as notificações em anexo (Edital do Pregão Presencial, Contrato nº
da Secretaria Municipal de Educação, notificação nº 04/2018, Portaria nº:116/2018 e
Portaria nº: 118/2018, fatos estes que são passíveis da aplicação das sanções previstas
87 da Lei nº 8666.
Estipulamos como prazo máximo 10(dez) dias para a apresentação da devida Defesa
Prévia. Informamos também que será concedido a empresa notificada a apresentação de
todos os meios de prova em direito.
Segue em anexo, cópia integral dos seguintes documentos:
RITA JOSIANE GASPARELO
Presidente da Comissão Processo Administrativo nº 02/2018
Portaria nº 118/2018 de 18/04/2018
Ilma. Sra.
LUCIA IMERI DE SOUZA
Responsável pela empresa
Nesta.
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br

