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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 127/2021 
NOVA DATA DE ABERTURA 

 
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. Fornecimento de equipamentos e utensílios domésticos, materiais: educativo e 
esportivos, expedientes, copa e cozinha, limpeza e higiene, aparelhos de medição e orientação e máquinas, utensílios e 
equipamentos diversos, Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Planejamento. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira designada pela Portaria nº. 188/21, TORNA PÚBLICO 
aos interessados a nova data de abertura da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 127/2021, PREVISTA para o dia 
10/09/2021, às 09:00(nove horas): 
 
NOVA DATA DE ABERTURA, fica marcada para: 21/09/2021, às 14:00 (quatorze horas) (horário de Brasília) no portal 
bllcompras.com, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 127/2021 
 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na 
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr  e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e bllcompras.com.  

 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
 Ipiranga-PR, 03 de setembro de 2021.  
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 136/2021 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia com locação de enxoval e 
implantação de sistema de rastreabilidade, baseado em RF-ID, para o Hospital Municipal de Ipiranga - PR. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 188/2021, torna público 
para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será 
realizada no dia 20 de setembro de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portaldecompraspublicas.com.br, 
conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 136/2021. 
 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na 
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr  e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e 
portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, 
mencionando a identificação da interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, 
fac-símile e /ou e-mail.  
 
Ipiranga-PR, aos 31 de agosto de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 

  
 

PREFDEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/2021 
PROCESSO Nº. 383/ 2021 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de locação de caminhão prancha, e locação de 
retroescavadeira (pessoa física ou jurídica), em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Transportes e Secretaria 
de Agropecuária. 

 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 20 de setembro de 2021, até às 14:00(quatorze horas), na Prefeitura Municipal de 
Ipiranga: Sala Divisão de Serviços Gerais - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de 
Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á às 14:00(quatorze horas) da mesma data, e 
no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: 
www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 

  
Ipiranga-PR, aos 01 de setembro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 138/2021 
 
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 serviços de confecção de tampas em granito com puxador, incluindo a 
instalação, destinadas aos túmulos comunitários no cemitério municipal, em atendimento à Secretaria de Urbanismo e 
Serviços Públicos. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 188/2021, torna público 
para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será 
realizada no dia 21 de setembro de 2021, às 09:00(nove) horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme 
especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 138/2021. 
 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na 
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/Pr  e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e bllcompras.com. 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.  
 
Ipiranga-PR, aos 01 de setembro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 


