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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   

PORTARIA Nº 163 
De 29 de abril de 2019 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica do Município em seu artigo 69 Inciso XI e 
Considerando o ofício n.º: 116/2019, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  

 
RESOLVE 
 
Conceder 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico, referente à ampliação de jornada de trabalho a servidora 
DEBORA MONALISA RIBEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de professora, a partir do dia 30 de abril de 2019. 
 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 164 
De 29 de abril de 2019 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas no artigo 89, II, 
“c”, “f” e “g” da Lei Orgânica do Município, bem como nas Lei nºs 1.201 e 1.236;  
Considerando o ofício nº. 004/2019, da Sindicância Administrativa n° 001/2019 dos membros da Comissão do Processo 
Administrativo:  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Prorrogar por mais 20 dias o prazo da Sindicância Administrativa n° 001/2019 para conclusão das investigações.  
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA 
IPIRANGAPREV 
 
RESOLUÇÃO Nº 01/2019 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições lhe são conferidas por Lei e dando cumprimento as determinações contidas no Art. 8º da Lei Complementar nº 

101 de 04 de maio de 2000. 
R E S O L V E: 

 
Art.1º - Em cumprimento as determinações legais contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica estabelecida a 

programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 

2019, na forma do anexo da presente Resolução. 
 
Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 2584 de 17 de dezembro de 2018, ficam 

desdobradas em metas bimestrais na forma do anexo a presente Resolução, consoante ao disposto no Artigo 13 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2019. 

Ipiranga, 15 de janeiro de 2019. 
 
 
MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO 
Diretor Presidente 
Portaria nº 388/2017 
 

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
1 MINERAÇÃO SÃO JUDAS LTDA  053 43.363.381/0007-71 74,33 74,33 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
INABILITADOS

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/04/2019 14:50:27
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Toneladas
Descrição: Calcário dolomítico, PRNT mínimo de 80%, de pó a granel, incluindo serviços de transporte
Quantidade: 190 Valor Unit.: 74,33 Valor Total: 14.122,70

Marca: PRÓPRIA Modelo:

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
1 JOÃO ACIR MIRANDA TEIXEIRA SOARES ME  017 81.906.034/0001-41 0,38 0,375 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME
INABILITADOS

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 29/04/2019 14:50:27
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: Quilograma
Descrição: Adubo orgânico de dejetos de aves ou similar, garantia mínima de 11% de carbono orgânico.
Quantidade: 51.000 Valor Unit.: 0,375 Valor Total: 19.125,00

Marca: Fertim Modelo:

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019
Processo Administrativo Nº 101/2019

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 08/04/2019 10:13:22

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE: LUIZ CARLOS BLUM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
CONTRATO Nº. 139/2017  
 
EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 139/2017 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATADA: MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo, contratação de empresa para prestação de serviços médicos clinico geral, e demais 
profissionais em atendimento ao Hospital Municipal e Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Ipiranga/PR., 
de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lotes nº 1, 2 e 3, do Edital de Pregão Presencial nº. 62/ 
2017. 
 
DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUÇÃO  
De acordo com o Artigo 57 da Lei Federal 8666/93, fica prorrogado o prazo de vigência e execução até 31/12/2019 
(trinta e um dias de dezembro do ano de 2019).  
 
DO FORO 
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga-PR, aos 24 de abril de 2019. 
 
CONTRATANTE: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
CONTRATADA: 
 
MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME  
Glauber Haleston Araujo de Oliveira   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 139/2017  
 
CONTRATADA: MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATANTE: MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 23.481.981/0001-31, com endereço na Rua Cajubi, nº. 23, Santa Felicidade, Cep: 82015-130, 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo, contratação de empresa para prestação de serviços médicos clinico geral, e demais 
profissionais em atendimento ao Hospital Municipal e Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Ipiranga/PR., 
de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lotes nº 1, 2 e 3, do Edital de Pregão Presencial nº. 62/ 
2017. 
 
DO VALOR 
De com o Artigo 57 e 65, da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial contratado R$ 1.196.400,88(um 
milhão, cento e noventa e seis mil, quatrocentos reais oitenta e oito centavos), para a execução do objeto contratado 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE 
 
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas com a execução do presente termo para correrão a seguinte dotação orçamentária.  

08.001.10.302.0012.2032-182-3.3.90.34.00.00.01303 
08.001.10.302.0012.2032-183-3.3.90.39.00.00.01000 
08.001.10.302.0012.2032-185-3.3.90.39.00.00.01303 
08.001.10.302.0012.2032-187-3.3.90.39.00.00.01000 

 
DO FORO 
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná 
 
Ipiranga-PR, aos 29 de abril de 2019. 
 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
CONTRATADA:  
MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME  
Glauber Haleston Araujo de Oliveira   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 14/2019 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
Nº. 6/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E LEANDRO JOSE 
ROSPIRSKI FISCHER - ME, TENDO COM OBJETO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA PRÉ-ESCOLA, 
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
IPIRANGA/PR. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços de transporte escolar, da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
localizadas na rede pública de ensino do município de Ipiranga/Pr., para o período estimado de 202(duzentos e dois) dias letivos para o 
período estimado de 202(duzentos e dois) dias letivos, de acordo com o Termo de Referência constante nos Anexos I: Lotes nº. 01 do 
Edital de Pregão Presencial nº. 5/2019. 
 
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$ 18.867,38 (dezoito mil, oitocentos 
e sessenta e sete reais e trinta e oito 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: 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

10.001.12.361.0019.2057-306.3.3.90.33.00.00.01000 
10.001.12.361.0019.2057-301.3.3.90.33.00.00.01103 
10.001.12.361.0019.2057-302.3.3.90.33.00.00.01104 
10.001.12.361.0019.2057-303.3.3.90.33.00.00.01107 
10.001.12.361.0019.2057-304.3.3.90.33.00.00.01119 
10.001.12.361.0019.2057-305.3.3.90.33.00.00.01124 
10.001.12.361.0019.2057-417-3.3.90.33.00.00.01104 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 13/02/2019, 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, 29 de abril de 2019. 
 
CONTRATANTE: 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
CONTRATADA: 
LEANDRO JOSE ROSPIRSKI FISCHER - ME 
Leandro José Rospirski Fischer 
 

 
                              
 
 
   

 
 

 
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
CONTRATO Nº. 17/2019  
  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  DE FORNECIMENTO REFERENTE AO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 6/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA 
E DILCELIA MARIA GUERLINGUER IPIRANGA, TENDO COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
DA PRÉ-ESCOLA, DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO, LOCALIZADAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:   
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços de transporte escolar, da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
localizadas na rede pública de ensino do município de Ipiranga/Pr., para o período estimado de 202(duzentos e dois) dias letivos para o 
período estimado de 202 (duzentos e dois) dias letivos, de acordo com o Termo de Referência constante nos Anexos I: Lotes nº. 01 do 
Edital de Pregão Presencial nº. 5/2019.  
  
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$ 22.171,68 (vinte e dois mil, 
cento e setenta e um reais e sessenta e oito 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:  
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  

10.001.12.361.0019.2057-306.3.3.90.33.00.00.01000  

10.001.12.361.0019.2057-301.3.3.90.33.00.00.01103  

10.001.12.361.0019.2057-302.3.3.90.33.00.00.01104  

10.001.12.361.0019.2057-303.3.3.90.33.00.00.01107  

10.001.12.361.0019.2057-304.3.3.90.33.00.00.01119  

10.001.12.361.0019.2057-305.3.3.90.33.00.00.01124  

10.001.12.361.0019.2057-417-3.3.90.33.00.00.01104  

  
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 13/02/2019, 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, 29 de abril de 2019.  
  
CONTRATANTE:  
UIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  

  
CONTRATADA:                
DILCELIA MARIA GUERLINGUER IPIRANGA  
Dilcelia Maria Guerlinguer   
 

 
                              
 
 
   

 
 

 
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA 

 
RESOLUÇÃO nº  10/2019 

 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de 
suas atribuições e considerando a plenária 317/2019,  realizada no dia 29/04/2019,  

 
DELIBERA 

 
Art.1º - APROVAR as correções realizada na Prestação de Contas parcial (05/12/2017 à 30/06/2018) do 

recurso da modalidade AFAI – Atenção às famílias dos Adolescentes Internados por medidas sócioeducativa em 
conformidade com a deliberação nº 082/2015 – CEDCA/PR.   

 
  

 
 

 
 
                                       Ipiranga,  27 de abril de   2019 

Atenciosamente 
 

 
 
                                                                Emanuelly  Joana Franco de Almeida Kosman 

Presidente do CMDCA 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA 

 
RESOLUÇÃO nº  11/2019 

 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de 
suas atribuições e considerando a plenária 317/2019,  realizada no dia 29/04/2019,  

 
DELIBERA 

 
Art.1º - APROVAR o Edital que tem como objeto o Processo de  Escolha em Data Unificada para Conselheiro 

Tutelar do município de Ipiranga. 
 

  
Ipiranga, 27 de abril de 2019. 

 
 

Atenciosamente 
 
 

 
 
                                                                Emanuelly  Joana Franco de Almeida Kosman 

Presidente do CMDCA 
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     ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DE IPIRANGA 
 

EDITAL Nº 01/2019 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA, 
no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei nº 2322 de 31 de março de 2015 e pelo Decreto nº 096/2019, faz 
publicar o Edital de Convocação para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, 
para o quadriênio 2020/2023. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada, disciplinado pela Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, pela Lei Municipal 2322 de 31 de março de 2015 e pelo Decreto nº 096/2019 
do CMDCA, o qual será realizado sob a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
sob a fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca. 
 
2. DO CONSELHO TUTELAR 
2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. 
2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 
população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha 
em igualdade de condições com os demais pretendentes. 
2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes: 
a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco) vagas para 
seus consequentes suplentes; 
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade com o disposto 
no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA; 
c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão Especial, 
instituída por meio de publicação em Diário Oficial ou equivalente, de composição paritária entre conselheiros 
representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha em Data 
Unificada dos membros do Conselho Tutelar; 
d) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais 
específicos no Diário Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de escolha de conselheiros 
tutelares, os quais deverão dispor sobre: 
I – a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral; 
II – as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos; 
III – as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de Escolha em Data 
Unificada; 
IV –a regulamentação quanto as fases de impugnação, recurso e outras do Processo de Escolha Em data unificada; e 
V – as vedações. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR  
3.1 - Reconhecida idoneidade moral; 

3.2 - Idade igual ou superior a 21 anos; 

3.3 - Residir no Município de Ipiranga com comprovante de endereço; 

3.4 - Estar em gozo dos direitos políticos e ser eleitor do município; 

3.5- Apresentar no momento da inscrição, diploma, declaração ou certificado de conclusão de curso equivalente ao 
ensino médio; 

3.6- Não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro Tutelar; 

3.7-  Não ter renunciado ao cargo de Conselheiro Tutelar durante o mandato; 

3.8 - Ter sido aprovado, com aproveitamento de 60% (sessenta por cento) em teste de conhecimento do ECA e 
informática básica, com a supervisão do Ministério Público; 

3.9 - Não estar exercendo funções de agente político;  

4.0 - Possuir na data da posse Carteira Nacional de Habilitação no mínimo categoria B 

 
4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 
4.1. O atendimento pelo Conselho Tutelar será realizado em caráter permanente, com atendimento administrativo em 
sua sede de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, e, mediante escala, em 
regime de plantão integral. 

4.2. O valor do vencimento mensal será de: R$ 2.152,95 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco 
centavos), bem como gozarão os conselheiros dos Direitos previstos no art 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
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5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 
5.1. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
 
6. DA COMISSÃO ESPECIAL 
6.1. A Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é encarregada de analisar os pedidos de registro 
de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos. 
6.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação citada acima, as 
candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impugnatório os elementos 
probatórios. 
6.3. A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de 
defesa. 
6.4. A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se 
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como realização 
de outras diligências. 
6.5. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão 
com o máximo de celeridade. 
6.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com envio de 
cópia ao Ministério Público. 
6.7. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha 
dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá- las, sob pena de imposição 
das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do CONANDA 
6.8. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das 
regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem. 
6.9. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e 
outros incidentes ocorridos no dia da votação; 
6.10. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha Unificada que ocorrerá no dia 
06 de outubro de 2019. 
6.11. O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação. 
6.12. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação. 
 
7. DOS IMPEDIMENTOS 
7.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou 
nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art.140 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 
7.2 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafetiva, 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução 
170/2014, publicada pelo CONANDA. 
7.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com 
autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude 
da mesma Comarca. 
 
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 
8.1 As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas da seguinte forma: 
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos; 
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida; 
III - Terceira Etapa: Exame de conhecimento específico (conforme previsão legal em Lei Municipal), homologação e 
aprovação das candidaturas; 
IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada; 
V - Quinta Etapa: Formação inicial; 
VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse 
 
9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
9.1. A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela inscrição  por meio do 
preenchimento do anexo II, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 
9.2. A inscrição será efetuada pessoalmente na Agência do Trabalhador, situada na rua Prefeito Antonio Constant de 
Oliveira nº 589, centro.  
9.3 As inscrições serão realizadas no período de 3 de maio de 2019 à de 03 de junho de 2019, das 08:00 horas às 
12:00 e das 13:00 às 17:00.  
9.4 A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do candidato. 
9.5 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 
a) Certidões negativas dos distribuidores cível e criminal da Justiça Estadual 

b)- Cópia da Cédula de Identidade; 

c)- 02 fotos 3x4 recente; 

d)- Certidão da justiça eleitoral de que se encontra em pleno gozo dos direitos políticos 

e)-  cópia do CPF; 

f)- Cópia do Comprovante de Residência; 

g)- Comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente conforme previsão legal em lei municipal 
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h)- Cópia da Carteira Nacional de Habilitação 

9.6- O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura 

 
10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
10.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução e no Edital publicado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 05 (cinco) dias após o encerramento do prazo para 
recebimento da documentação. 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
11.5. No dia 11 de junho de 2019, será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o certame. 
11.6. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias após a data da publicação para apresentar recurso a 
Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada. 
11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha, no prazo 
de 05 (cinco) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do 
postulante, em petição devidamente fundamentada. 
11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumariamente do 
Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para 
apuração e a devida responsabilização legal. 
11.4. Após análise da documentação, será publicada, no dia 12/07/2019, a lista dos candidatos habilitados a 
participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019. 
 
12. DA TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO  
12.1. O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 30 de julho de 2019, em horário e local a ser 
confirmado e publicado em diário oficial. 
12.2. Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o candidato poderá interpor recurso no 
prazo de 02/08/19 a 08/08/2019 para a Comissão Especial. 
12.3 A Comissão Especial realizará a análise e a decisão dos recursos pelo CMDCA: de 09/08/2019 a 15/08/2019 
12.4. No dia 16/08/2019 ocorrerá a divulgação do resultado dos recursos e a publicação da lista definitiva dos 
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética (e início do prazo para realização da campanha eleitoral pelos 
candidatos). 
 
 
13. DA QUARTA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 
13.1. Esta etapa definirá os conselheiros tutelares titulares e suplentes. 
13.2. O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 6 de outubro de     2019, das 8h às 17h, no 
Colégio Estadual Dr Claudino dos Santos 
13.3. O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a apuração por meio do Diário Oficial ou 
equivalente e outros instrumentos de comunicação. 
 
14. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA 
14.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candidato 
doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de 
pequeno valor. 
 
15. DO EMPATE 
15.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que obtiver maior nota no 
Exame de Conhecimento Especifico;  e, persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada.  
 
16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
16.1. Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissão Especial divulgará no Diário Oficial ou em 
meio equivalente, o nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e os suplentes escolhidos em ordem decrescente 
de votação. 
 
17. DOS RECURSOS 
17.1. Realizado o Processo de Escolha em Data Unificada, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da 
Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital. 
17.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo(a) Presidente da Comissão Especial do Processo 
de Escolha em Data Unificada. 
17.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada 
para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada. 
17.4. Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá recurso à plenária do 
Conselho Municipal que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 
17.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é 
irrecorrível na esfera administrativa. 
17.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada fará publicar a 
relação dos candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao Ministério Público. 
 
18. DA QUINTA ETAPA - FORMAÇÃO 
18.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos 
escolhidos. 
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18.2. As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a 
realização do Processo de Escolha em Data Unificada. 
 
19. DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE 
19.1  A diplomação dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA, após a divulgação 
do resultado final. 
19.2 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 
de janeiro de 2020, por meio de ato administrativo, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada, 
observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei nº 
2322 de 31 de março de 2015 e pelo Decreto nº 096/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
20.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos conselheiros tutelares. 
20.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato ao Processo 
de Escolha em Data Unificada. 
Publique-se 
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal local 

 
Ipiranga  30 de  abril de 2019 

 
 

Emanuelly Joana Franco de Almeida Kosman 
Presidente do CMDCA 

Evento Datas 
 

ANEXO I 

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA 

 

1 - Publicação do Edital: 30/04/2019; 

2 - Inscrições na Agência do Trabalhador de Ipiranga das 08:00 às 12:00 do dia 03/05/2019 às 17:00 do dia 
03/06/2019; 

3 - Análise dos documentos de inscrições: de 04/06/2019 a 10/06/2019; 

IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

4 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas e indeferidas: 11/06/2019; 

5 - Prazo para recurso de 12/06/2019 a 18/06/2019; 

6 - Análise dos recursos pela Comissão Especial Eleitoral: de 19/06/2019 a 26/06/2019; 

7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em 
ordem alfabética: 27/06/2019; 

8 - Abertura de prazo de 5 (cinco) dias para recurso à Plenária do CMDCA: de 28/06/2019 a 04/07/2019; 

9 - Julgamento dos recursos pelo CMDCA: de 05/07/2019 a 11/07/2019; 

10 - Publicação de edital com relação dos candidatos habilitados que serão submetidos ao exame sobre ECA e 
informática básica: 12/07/2019 

APLICAÇÃO DA PROVA 

11- Aplicação da Prova: 30/07/2019;  

12 - Publicação de edital com o gabarito da prova: 31/07/2019; 

13 - Publicação de edital com classificação dos candidatos: 01/07/2019; 

14 - Prazo para interposição de recursos para o CMDCA: de 02/08/19 a 08/08/2019; 

15 - Análise e decisão dos recursos pelo CMDCA: de 09/08/2019 a 15/08/2019; 

16 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em 
ordem alfabética (e início do prazo para realização da campanha eleitoral pelos candidatos): 16/08/2019; 

11 - Dia da votação: 06/10/2019; 

12 - Divulgação do resultado da votação: 06/10/2019; 

13 - Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 10/10/2019 a 16/10/2019; 

14 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 17/10/2019; 

15 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 18/10/2019; 
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16 - Proclamação do resultado final da eleição: 24/10/2019;  

17 - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020. 

 

ANEXO II 

PROCESSO DE ELEIÇÃO  - CONSELHO TUTELAR-  FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: ________________________________________________________________ 
Endereço residencial: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Telefone residencial _____________________   Celular_________________________ 
Profissão:______________________________________________________________ 
Local de trabalho: _______________________________________________________ 
Telefone comercial ______________________________________________________ 
Escolaridade: ___________________________________________________________ 
Documentos apresentados: * 
(    ) Certidões negativas dos distribuidores cível e criminal da Justiça Estadual 

(    ) Cópia da Cédula de Identidade; 

(    ) 01 foto 3x4 recente; 

(   )  Certidão da justiça eleitoral de que se encontra em pleno gozo dos direitos políticos 

(    ) Cópia do CPF; 

(    ) Cópia do Comprovante de Residência; 

(    ) Comprovante de conclusão do ensino médio 

(    ) Cópia da Carteira de Habilitação 

     *No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar o documento original e uma cópia que ficará anexa a  
ficha de inscrição.  

Assinatura do candidato responsável pela inscrição:______________________________ 

                                                               Ipiranga, ____ de __________ de ______. 

 Decisão do CMDCA 
(   ) Deferida          (   ) Indeferida 
 Motivos do indeferimento: 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Presidente do CMDCA: ________________________________  Data:_____________ 

 Decisão do Ministério Público 
(   ) Deferida          (  ) Indeferida 
 Motivos do indeferimento: 
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Promotor de Justiça: ___________________________________       Data:___/___/_____ 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

_________________________________________________________ protocolou inscrição para o processo de 
escolha do Conselho Tutelar às ______   horas do dia ___/___/___ 

______________________________________________ 

(assinatura do responsável pelo recebimento da inscrição) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2019 
 
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. 37/2019, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições 
legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei 
Complementar 147/2014, para fornecimento de materiais esportivos, confecções e premiações em atendimento à Secretaria de Esportes 
e Lazer. 
 
FORNECEDOR: BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME - CNPJ: 20.510.631/0001-68 
Valor Total do Fornecedor: 29.520,30 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta centavos). 
 
LOTE 1  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

31 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada na cor dourada 
com tamanho de 70 mm de diâmetro personalizada com adesivo 
resinado contendo dados do evento, espessura mínima de 3mm, com 
fita sublimada personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

32 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada na cor prata com 
tamanho de 70 mm de diâmetro personalizada com adesivo resinado 
contendo dados do evento, espessura mínima de 3mm, com fita 
sublimada personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

33 Medalha fundida em liga metálica de zamac metalizada na cor bronze 
com tamanho de 70 mm de diâmetro personalizada com adesivo 
resinado contendo dados do evento, espessura mínima de 3mm, com 
fita sublimada personalizada com 2,5 cm de largura e 80cm de 
comprimento. 

VITORIA UN 630 R$ 
7,64 

R$ 
4.813,20 

 
LOTE 2  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

2 Bola de futsal adulto, confeccionada em PU ULTRA 100 % câmara 
Airbility, miolo slip system removível e lubrificado. Aprovado pela 
FIFA e CBFS 

PENALTY UN 6 R$ 
154,90 

R$ 
929,40 

3 Bola de futebol R1, confeccionada em PU ULTRA 100%, camara 
Aibility, miolo slip sistem removível e lubrificado. Peso 410 – 450 
gramas circunferência de 98 – 70 cm. Aprovado pela FIFA e CBF. 

PENALTY UN 25 R$ 
174,00 

R$ 
4.350,00 

4 Par de Rede para futsal, padrão europeu, medidas oficiais 
confeccionada em polipropileno, fio 08 mm. 

DUNK UN 4 R$ 
284,90 

R$ 
1.139,60 

5 Par de Rede para futebol suíço, padrão europeu, medidas oficiais 
confeccionada em polipropileno, fio 08 mm. 

DUNK UN 4 R$ 
444,90 

R$ 
1.779,60 

8 Pratos demarcatórios de plástico. ZL UN 10 R$ 
4,85 

R$ 48,50 

10 Raquete para tênis de mesa 2 estrelas BELFIX UN 12 R$ 
19,25 

R$ 
231,00 

13 Par de taco de bete ombro BELFIX PAR 3 R$ 
19,40 

R$ 58,20 

21 Bolinhas para Tênis de Mesa 2 estrelas para competições 40mm. 
Aprovado pela I.T.T.F. 

YASHIMA UN 36 R$ 
4,80 

R$ 
172,80 

23 Kit Badminton com bolsa composto por 02 raquetes laranja e cinza 
em alumínio e 03 petecas em nylon com base em cortiça. 

HYPER UN 30 R$ 
77,50 

R$ 
2.325,00 

24 Rede de Badminton em poliéster, banda superior em PVC, cabo 
de aço plastificado; Dois ilhós nas pontas para amarração. Fio: 
poliamida torcida; Malha 2x2cm; Dimensões: o,07cm de altura por 
6,10 metros de largura (tamanho oficial) ; Cor: marrom. 

SPITTER UN 2 R$ 
174,00 

R$ 
348,00 

25 Tubo com 06 petecas de alta qualidade na cor amarela 
desenvolvida em nylon com base em cortiça. Origem importado. 

VOLLO UN 10 R$ 
29,90 

R$ 
299,00 

26 Kit agilidade com 08 cones com 05 níveis para colocação de 
barreira; Medidas: Largura: 12,5 Cm; Altura: 23 cm. E 04 barreiras 
de 80 cm cada. 

SCALIBU UN 2 R$ 
141,00 

R$ 
282,00 

29 Squeeze Plástico com capacidade de 500ml  personalizada com a 
logomarca escolhida, 
material resistente e flexível, feito de polietileno e PVC atóxico, 
com tampa rosqueável.. 
 

BIG UN 100 R$ 
7,00 

R$ 
700,00 

31 Mochila tipo saco personalizada com costura interna reforçada; 
Composição: 100% Poliamida Fechamento/Alças De Ombro: 
Cordão Duplo Medidas: 40 X 50 Cm. 

L.A. 
ESPORTES 

UN 50 R$ 
25,00 

R$ 
1.250,00 

 
LOTE 3 
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Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Jogo de coletes para treinamento com 12 coletes cada jogo, 
confeccionados em dry fit com estampa colorida na frente e numerado nas 
costas de 1 a 12, tamanhos 12. 

TRB JG 2 R$ 
186,00 

R$ 
372,00 

3 Jogo de coletes para treinamento com 15 cada jogo, confeccionados em 
dry fit com estampa colorida na frente. Tamanhos: M, G E GG. 

TRB JG 4 R$ 
198,90 

R$ 
795,60 

 
FORNECEDOR: DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA. - ME - CNPJ: 28.453.476/0001-05 
Valor Total do Fornecedor: 12.992,10 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos). 
 
LOTE 1  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

16 Troféu honra ao mérito dourado com 42 cm de altura, injetado em 
polímero.  
Altura máxima de 42 cm, largura máxima de 15,5 cm e peso de 670gr. 
 

vitória UN 8 R$ 
104,00 

R$ 
832,00 

17 Troféu luva de goleiro dourada com 28 cm de altura, injetado em 
polímero.  
Altura máxima de 28 cm, largura máxima de 12 cm e peso de 378 gr. 
 

Vitória UN 8 R$ 72,00 R$ 
576,00 

18 Troféu bola dourada preta com 30 cm de altura, injetado em polímero.  
Altura máxima de 30 cm, largura máxima de 14,5 cm e peso de 1,310 
kg. 
 

Vitória UN 4 R$ 94,00 R$ 
376,00 

20 Troféu vôlei dupla feminino dourado com 23 cm de altura, injetado em 
polímero.  
Altura máxima de 23cm, largura máxima de 8,5cm e peso de 360g. 
 

Vitoria UN 3 R$ 34,00 R$ 
102,00 

21 Troféu vôlei dupla masculino dourado com 23 cm de altura, injetado 
em polímero.  
Altura máxima de 23cm, largura máxima de 8,5cm e peso de 360g. 
 

Vitoria UN 3 R$ 34,00 R$ 
102,00 

 
LOTE 2 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

7 Bomba de ar com um prolongador e uma agulha de metal 
rosqueável para bola com tubo: Policarbonato. Haste: Acrilato 
Nitrílica Butadieno Estireno. T Handle: Polipropileno, Fechos: 
Acrilato Nitrílica Butadieno Estireno 

poker UN 5 R$ 29,08 R$ 
145,40 

11 Kit tabuleiro com peças de xadrez com estojo de madeira medindo 
40 x 40 cm. 

xalingo UN 3 R$ 64,70 R$ 
194,10 

12 Redes para tênis de mesa medidas oficiais. magnum UN 3 R$ 59,60 R$ 
178,80 

14 Cronometro digital esportivo portátil. poker UN 5 R$ 30,50 R$ 
152,50 

15 Rede de vôlei profissional 4 faixas medidas oficiais. Confeccionada 
com fio 2 de Polipropileno (seda) de alta resistência, malha 10, com 
4 faixas em PVC. 

magnum UN 2 R$ 
174,50 

R$ 
349,00 

17 Kit Cartão arbitro profissional lance 
livre 

UN 6 R$ 10,40 R$ 62,40 

18 Rede de proteção para quadra esportiva fio 4. Medindo: 20 x 6 m. 
Com argola na borda superior. 

magnum UN 4 R$ 
719,00 

R$ 
2.876,00 

19 Rede de proteção para quadra esportiva fio 4. Medindo: 30 x 6 m. 
Com argola na borda superior. 

magnum UN 4 R$ 
1.079,00 

R$ 
4.316,00 

20 Kit tabuleiro com peças de dama e trilha com estojo de madeira 
medindo 31,5 x 31 x 4 cm. 

pais e 
filhos 

UN 3 R$ 44,70 R$ 
134,10 

27 Par de Fita suporte para fixação da antena de vôlei confeccionada 
em couro sintético e costuras em poliamida. Com 1,0 metro de 
comprimento e 5,0 cm de largura, com velcros para fixação. 

magnum UN 2 R$ 87,00 R$ 
174,00 

 
LOTE 3  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

2 Uniforme infantil completo para futsal com 14 camisas 14 calções e 
14 meiões, confeccionados em dry fit e estampa em transfer. 
Tamanho n° 10. 
 

light JG 1 R$ 
1.147,00 

R$ 
1.147,00 

 
FORNECEDOR: IGOR CORREIA DE SIQUEIRA ME - CNPJ: 20.525.422/0001-98 
Valor Total do Fornecedor: 14.106,50 (quatorze mil, cento e seis reais e cinquenta centavos). 
 
LOTE 1  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Troféu com 131 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero na cor dourada, taça em polímero. Quatro colunas 
em canos com frisos na cor dourada com detalhes na cor verde. Uma 
base de madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas fixas 
de águias metalizadas na cor dourada. Taça fechada em polímero 
metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. 
Estatueta superior intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
520,00 

R$ 
1.040,00 

2 Troféu com 125 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero na cor dourada, taça em polímero. Quatro colunas 
em canos com frisos na cor dourada com detalhes na cor verde. Uma 
base de madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas fixas 
de águias metalizadas na cor dourada. Taça fechada em polímero 
metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. 
Estatueta superior intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
486,00 

R$ 
972,00 

3 Troféu com 117 cm de altura, com base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero na cor dourada, taça em polímero. Quatro colunas 
em canos com frisos na cor dourada com detalhes na cor verde. Uma 
base de madeira na cor preta adornadas com quatro estatuetas fixas 
de águias metalizadas na cor dourada. Taça fechada em polímero 
metalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partir das alças. 
Estatueta superior intercambiável. 

VITORIA UN 2 R$ 
470,00 

R$ 
940,00 

 
LOTE 2  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Bola de futsal adulto, confeccionada em PU ULTRA 100 % câmara 
Airbility, miolo slip system removível e lubrificado. Aprovado pela 
FIFA e CBFS 

PENALTY UN 30 R$ 
269,90 

R$ 
8.097,00 

9 Bola de borracha n° 08 (iniciação) LCM UN 8 R$ 
11,50 

R$ 92,00 

16 Apito modelo profissional. Amplitude sonora: 90 decibéis HYPER UN 10 R$ 
11,50 

R$ 
115,00 

22 Jogo de domino profissional com 28 peças com dimensões da peça: 
52 x 26 x 11 mm. Com estojo. 

DOUBLE UN 5 R$ 
26,90 

R$ 
134,50 

28 Bolas de vinil colorida 40 cm personalizadas. Sem argola. APOLO UN 700 R$ 3,88 R$ 
2.716,00 

 
FORNECEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA ME - CNPJ: 97.546.883/0001-71 
Valor Total do Fornecedor: 19.483,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e três reais). 
 
LOTE 1  
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

4 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel vermelho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel 
vermelho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças e 
tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 
 

JEBS UN 2 R$ 
538,00 

R$ 
1.076,00 

5 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel vermelho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel 
vermelho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças e 
tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 
 

JEBS UN 2 R$ 
522,00 

R$ 
1.044,00 

6 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel vermelho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel 
vermelho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel vermelho, uma taça com alças e 
tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 
 

JEBS UN 2 R$ 
503,00 

R$ 
1.006,00 

7 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel azul, estatueta intercambiável, 
quatro colunas com cones dourado, tubos e anel azul, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada medindo 48 cm 
a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 

JEBS UN 1 R$ 
538,00 

R$ 
538,00 
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8 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 

uma taça pequena dourada com anel azul, estatueta intercambiável, 
quatro colunas com cones dourado, tubos e anel azul, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada medindo 48 cm 
a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 
 

JEBS UN 1 R$ 
521,50 

R$ 
521,50 

9 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel azul, estatueta intercambiável, 
quatro colunas com cones dourado, tubos e anel azul, acima destes 
uma base fina de madeira com 4 águias nas laterais, um cone dourado 
com anel azul, uma taça com alças e tampa dourada medindo 48 cm 
a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (jogador de futebol). 
 

JEBS UN 1 R$ 
501,50 

R$ 
501,50 

10 Troféu 145 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel ouro velho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel ouro 
velho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória). 
 

JEBS UN 1 R$ 
538,00 

R$ 
538,00 

11 Troféu 138 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel ouro velho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel ouro 
velho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória).  
 

JEBS UN 1 R$ 
522,00 

R$ 
522,00 

12 Troféu 131 cm de altura, com base de madeira, no meio desta base 
uma taça pequena dourada com anel ouro velho, estatueta 
intercambiável, quatro colunas com cones dourado, tubos e anel ouro 
velho, acima destes uma base fina de madeira com 4 águias nas 
laterais, um cone dourado com anel ouro velho, uma taça com alças 
e tampa dourada medindo 48 cm a partir das alças. 
Confeccionado em plástico injetado poliestireno. 
Estatueta GG intercambiável (Deusa da Vitória). 
 

JEBS UN 1 R$ 
503,00 

R$ 
503,00 

13 Troféu com 161 cm de altura, base preta com estatueta fixa, acima 
dois estágios com 4 colunas, tubos de cor prata fosca, com coroas e 
tubos pequenos dourados, quatro águias nas laterais, uma taça na cor 
prata fosca com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das alças. 
Estatueta gigante intercambiável (jogador). Confeccionado em 
polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
432,00 

R$ 
864,00 

14 Troféu com 150 cm de altura, base preta com estatueta fixa, acima 
dois estágios com 4 colunas, tubos de cor prata fosca, com coroas e 
tubos pequenos dourados, quatro águias nas laterais, uma taça na cor 
prata fosca com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das alças. 
Estatueta gigante intercambiável (jogador). Confeccionado em 
polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
415,00 

R$ 
830,00 

15 Troféu com 137 cm de altura, base preta com estatueta fixa, acima 
dois estágios com 4 colunas, tubos de cor prata fosca, com coroas e 
tubos pequenos dourados, quatro águias nas laterais, uma taça na cor 
prata fosca com alças e tampa dourada, com 40 cm a partir das alças. 
Estatueta gigante intercambiável (jogador).    Confeccionado em 
polímero. 

JEBS UN 2 R$ 
397,00 

R$ 
794,00 

19 Troféu com base de madeira na cor preta com 33 cm de largura, acima 
uma bola de futebol dourada com 13,5cm e uma chuteira grande 
dourada com 20 cm. 

JEBS UN 4 R$ 
120,00 

R$ 
480,00 

22 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Dourado 
? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 
 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

23 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Prata 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 
 

24 Troféu em fundição.  
? Material Metal Zamac 
? Tamanhos: 20 cm de altura 
? Banhos na cor Bronze. 
? Pintura em resina epóxi. 
? Base em MDF laqueado 
 

PREMIER UN 8 R$ 
73,00 

R$ 
584,00 

25 Troféu com 63 cm de altura, base MDF com pintura automotiva 
dourada, revestimento em verniz auto brilhante, colunas em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 7 R$ 
307,00 

R$ 
2.149,00 

26 Troféu com 58 cm de altura, base MDF com pintura automotiva 
dourada, revestimento em verniz auto brilhante,  colunas  em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 7 R$ 
275,00 

R$ 
1.925,00 

27 Troféu com 53 cm de altura, base MDF com pintura automotiva 
dourada, revestimento em verniz auto brilhante, colunas em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 7 R$ 
245,00 

R$ 
1.715,00 

28 Troféu com 38 cm de altura, base MDF com pintura automotiva preta, 
revestimento em verniz auto brilhante, duas colunas em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 13 R$ 
82,00 

R$ 
1.066,00 

29 Troféu com 35 cm de altura, base MDF com pintura automotiva preta, 
revestimento em verniz auto brilhante, duas colunas em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 2 R$ 
74,00 

R$ 
148,00 

30 Troféu com 32 cm de altura, base MDF com pintura automotiva preta, 
revestimento em verniz auto brilhante, duas colunas em MDF 
madeirado (formica) com acabamento e corte a laser, adesivo com 
impressão digital e dados do evento, acrílico espelhado dourado mais 
adesivo para colocação de dados. 

PREMIER UN 2 R$ 
67,00 

R$ 
134,00 

34 Medalhas em acrílico personalizada 70 x 50 mm e 2,0 mm espessura, 
com fita de tafetá nas cores (ouro, prata, bronze). 
Especificações: 
Material: Acrílico 2 mm com recorte a laser.  
Adesivo personalizado  
Medida: L 5 cm x A 7 cm  
Fita de tafetá (ouro, prata e bronze) 
 

PREMIER UN 320 R$ 
4,30 

R$ 
1.376,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 76.101,90 (setenta e seis mil, cento um reais e noventa centavos). 
 
Ipiranga/PR, 26 de abril de 2019. 

 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
 

 
                              
 
 
   

 
 

 
  

 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
 
INEXIGIBILIDADE N° 08/2019. 
 
OBJETO: Prestação de serviços: arbitragem, inscrição, anuidade e transporte, para atendimento ao campeonato Master 2019 
da Liga de Ponta Grossa, junto a Secretaria Municipal de Esportes.  
 
DO VALOR TOTAL: 3.750,00(três mil, setecentos e cinquenta reais)   
 
CONTRATADO: ASSOCIACÃO DE REPR ARBITROS DE PONTA GROSSA A R A P G 
 
ENDEREÇO:  Avenida Baldinho Taques, nº. 1170, sala 23, Cep 84015-255, na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.  
 
CNPJ/MF N°. 20.920.574/0001-95 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Lei 8.666/93, combinado com o Artigo 26, da Lei Federal nº. 8666/93.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Secretaria Municipal de Esportes  
1100127812002120643390390000 
 
Ipiranga, 29 de abril de 2019. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
 


