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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 21/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de peças e acessórios de reposição da linha original, para veículos 
leves, caminhões e equipamentos rodoviários, pertencentes à frota municipal(Secretarias: Obras e Transportes, Urbanismo e 
Serviços Públicos, Assistência Social, Saúde, Planejamento, Administração, Gabinete do Prefeito, Agropecuária, Esportes, 
Educação e Cultura) 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 21/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 
25 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico n°. 21/2021. 
 
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 05 de fevereiro de 2021 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 22/2021 
 
OBJETO: Seleção e contratação de Microempresas/Empresas de Pequeno Porte/Microempreendedor individual, para 
fornecimento de nitrogênio líquido, em atendimento aos beneficiários da Associação dos Produtores de leite de Ipiranga, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 21/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada 
no dia 26 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no 
Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 22/2021. 
 
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 08 de fevereiro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
 
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 5/2021 
 
publicado no Diário Oficial sob n. º: 1265 de 04 de fevereiro de 2021: 

 
Onde se Lê: 
Ipiranga, 29 de fevereiro de 2021 
 
Leia-se 
Ipiranga, 29 de janeiro de 2021 
 
Edifício da Municipalidade, em 09 de fevereiro de 2021. 

 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 

TOTAL DO PROCESSO: 70.200,00

Item: 1

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento do sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, contendo no 
mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 02 kit central e teclado SP 4.000; 12 sensores 
IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; Incluindo:instalação (demais materiais 
necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo. Local: Prédio Capela Municipal: Rua Teixeira Duarte, s/ nº. Esplanada Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 2

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica commonitoramento de alarme, mediante a utilização de Central, Centro de 
Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, comtático no local junto a Prédio (Secretaria Municipal de 
Planejamento, agricultura e meio ambiente)
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 3

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais em forma de comodato:- 01 kit central e teclado SP 7.000- 
16 sensores IVP 476;- 01 bateria 12 volts;- 01 trafo 12 volts;- 01 sirene;- 01 caixa metálica;- 02 caixas de caboIncluindo 
instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária, ou quando solicitada 
pela Secretaria Municipal de Administração.Local: Prédio Paço Municipal: Rua XV de Novembro, nº. 545 ? Centro ? 
Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 4

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit central e teclado SP 7.000; 
12 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; Incluindo 
instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Local: Prédio: Antigo prédio do Centro de Especialidades - Rua Capitão Julio 
Pombeiro, nº. 117, Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 5 Unidade: Mês Marca: SERVIÇOS Modelo:

Quant.: 1 Total: 70.200,00LOTE 1 70.200,00Num: 047

A.J TRAMONTIN JUNIOR 21.571.816/0001-45 70.200,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Processo Administrativo Nº 44/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 25/01/2021 09:07:45

1 de 5Gerado em: 09/02/2021 13:52:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR



PÁGINA - 2

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 10 DE FEVEREIRO DE 2021ANO 7 - EDIÇÃO Nº 1269

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

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

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utlização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas 9ninterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit central e teclado SP 7.000; 
16 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; Incluindo 
instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quan solicitada pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Local: Prédio da ESFSB URBANO II - Núcleo Ulisses Guimarães, localizado na Rua 
Joséfa Vieira, s/ nº. Núcleo Ulisses Guimarães, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00 Total Item: 2.700,00
Item: 6

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos (em forma de comodato): 01 kit central e teclado SP 4.000; 04 
sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; Incluindo instalação (demais 
materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Local: Prédio Farmácia Municipal: Rua José Maria Taques s/nº. Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 7

Descrição: Serviços de Vigilância Eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de 
Central de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático 
no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit central e teclado 
SP 7.000; 16 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
Incluindo: instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde. Local: Prédio da ESFSB - URBANO I - Santo Antônio - Rua Maximiliano 
Gomes Silveira, nº. 578, Loteamento Jardim Lara - Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 8

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através da linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguiantes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit central e teclado SP 
7.000; 14 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
Incluindo: instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde. Local: Secretaria Municipal de Saúde: Rua José Maria Taques, nº. 194 - 
Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 9

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento de alarme 24 horas ininterrupto e tático no prédio do 
Centro de Especialidade, com disponibilidade de materiais: kit central, sensores, trafo, caixa metalica, baterias, caixas 
de cabos, sirene, modulo GPRS - Centro de especialidade, Rua Jose Maria Taques, Centro.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 10

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodado): 03 sensores IVP PARADOX 
476; 01 Kit Central e Teclado SP 4.000; 01 Bateria 12 volts; 01 Sirene; 01 Caixa Metálica; 01 Caixa de Cabo. Mão de 
obra de instalação e testes de funcionamento. Local: Prédio Secretaria Municipal de Assistência Social - Rua XV de 
Novembro, nº. 548, Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 11 Unidade: Mês Marca: SERVIÇOS Modelo:
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Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 06 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social: Local: CRAS, localizado na Quadra, nº. 57, lote 1213, Bairro: 
Santo Antônio, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00 Total Item: 2.700,00
Item: 12

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodado): 04 sensores IVP PARADOX 
476; 01 Kit Central e Teclado SP 4.000; 01 Bateria 12 volts; 01 Sirene; 01 Caixa Metálica; 01 Caixa de Cabo. Mão de 
obra de instalação e testes de funcionamento. Local: Prédio Proteção Social Especial - Rua Prefeito Antônio Constant 
de Oliveira, nº. 587, Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 13

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento de alarme, mediante a utilização de Central, Centro de 
Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com tático no local junto a Prédio Secretaria Municipal de Assistência 
Social),Conselho tutelar. Rua Capitão Julio Pombeiro, nº s/n, Centro
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 14

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 06 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social: Local: CASA LAR, localizado na Santarai. Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 15

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodado): 10 sensores IVP PARADOX 
476; 01 Kit Central e Teclado SP 4.000; 01 Bateria 12 volts; 01 Sirene; 01 Caixa Metálica; 04 Caixas de Cabo. Mão de 
obra de instalação e testes de funcionamento. Local: Prédio CRAS - SCFV(Serviços de convivência e fortalecimento de 
vinculo) - Rua XV de Novembro, nº. 697, Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 16

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 07 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada. Local: Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Polo UAB, localizados na Rua Alcides Ribeiro 
de Macedo, nº. 253, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 17 Unidade: Mês Marca: SERVIÇOS Modelo:
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Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e 
teclado SP 4.000; 06 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de 
cabo; incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou 
quando solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio da Casa da Cultura, localizado na 
Rua João Ribeiro da Fonseca, Ipiranga PR
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00 Total Item: 2.700,00
Item: 18

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 05 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio do CAEE - Centro de Atendimento 
Educacional Especializado), localizado na Rua Ageu Grein Taques, s/nº. Esplanada Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 19

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 módulo GRPS 
com chip incluso; 01 kit central e teclado SP 7.000; 10 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 
sirene; 01 caixa metálica; 03 caixas de cabo; incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos 
equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio: 
Escola Municipal Anita Taborda Púglia, Rua Otavio Cirilo de Oliveira, nº. 300, Esplanada Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 20

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 módulo GRPS 
com chip incluso; 01 kit central e teclado SP 4.000; 04 pares de barreira; 01 bateria 12 volts; 01 sirene; 01 trafo 12 volts; 
01 caixa metálica; 1 modulo GPRS via rádio; 200 metros de cabo blindado; incluindo instalação (demais materiais 
necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura: Local: Prédio: Quadra em anexo a Escola Municipal Anita Taborda Púglia. Rua Otavio Cirilo de 
Oliveira, nº. 300, Esplanada Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 21

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 módulo GRPS 
com chip incluso; 01 kit central e teclado SP 4.000; 08 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 
sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos 
equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Prédio do 
Anfiteatro Municipal Plautó Miró Guimarães.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 22 Unidade: Mês Marca: SERVIÇOS Modelo:

4 de 5Gerado em: 09/02/2021 13:52:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 módulo GRPS 
com chip incluso; 01 kit central e teclado SP 4.000; 08 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 
sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos 
equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio: 
Escola Municipal João Leonel Denck, Rua João Denck nº. 435, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00 Total Item: 2.700,00
Item: 23

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, através do sistema de transmissão de dados via GPRS, com 
tático no local, contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 módulo GRPS 
com chip incluso; 01 kit central e teclado SP 7.000; 23 sensores IVP 476; 4 pares de barreira 100 metros; 02 sirenes; 
01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 caixa metálica; 1 modulo GPRS via rádio; incluindo instalação (demais 
materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio: Super Creche. Rua Dib Bitar, s/n. Bairro Santo Antônio, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 24

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 08 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio do CMEI Madre Tereza do Calcutá, localizado 
na Rua Teixeira Duarte, s/nº. Esplanada Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 25

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 Kit central e teclado SP 
4.000; 07 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando 
solicitada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Local: Prédio do CMEI Evolução do Saber, localizado na 
Rua Ageu Grein Taques, s/nº. Esplanada Ipiranga PR
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:

Item: 26

Descrição: Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central 
de Operações 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha telefônica, com tático no local, 
contendo no mínimo os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit central e teclado SP 7.000; 
12 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; Incluindo 
instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos equipamentos quando necessária ou quando solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Local: Prédio: Centro de Especialidades - Centro, Ipiranga PR.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 225,00

Unidade: Mês

Total Item: 2.700,00

Marca: SERVIÇOS Modelo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 062/2021 

 
OBJETO: Confecção de adesivos para identificação das lixeiras comunitárias.. 
 
VALOR: R$ 1.193,67 (um mil, cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).  
 
FORNECEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA 
 
CNPJ: 85.004.729/0001-99 
 
ENDEREÇO: RUA CORONEL BITTENCOURT, 689 - CENTRO, CEP: 84010-290, na cidade de PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 09 de fevereiro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 09 de fevereiro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 09 de fevereiro de 2021. 

 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
 

 

 
PORTARIA Nº 125 
De 04 de fevereiro de 2021 

 
       

DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI,  
Considerando os Memorandos n.sº: 031/2021 e 032/2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, resolve, 

 
DESIGNAR 
 
I- A servidora MARCIA TRAMONTIN ALMEIDA, ocupante do cargo de provimento efetivo professora, para exercer a função de 
Coordenadora da Educação Especial cumprindo a carga horária de 20 (vinte) horas semanais de serviços, com efeitos a partir de 
03/02/2021. 

II- Fica concedida a gratificação de Classe Especial à servidora, com efeitos a partir de 03/02/2021. 

  

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
 

 

 
PORTARIA Nº 141 
De 09 de fevereiro de 2021 

 
       

DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI,  
Considerando a necessidade de serviço conforme o Memorando n.º 039/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, 

 
RESOLVE 
 
Cancelar a Licença Especial da servidora SILVANA DE ALMEIDA DINIZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10 de fevereiro de 2.021, referente ao período aquisitivo de 
2012/2017, ficando 81 (oitenta e um) dias restantes para época oportuna. 

  

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 23/2021 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para fornecimento  de materiais construção, materiais elétricos e demais materiais de 
consumo e equipamentos, destinados ao atendimento às unidades adminitrativas da Prefeitura de Ipiranga/PR. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 21/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 01 de 
março de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão 
Eletrônico n°. 23/2021. 
 
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 08 de fevereiro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
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EDITAL DE PROCESSO DE REMOÇÃO N. 001/2021/SMEC 

Fixa data e estabelece os procedimentos para o processo de remoção destinado aos ocupantes do cargo 

de professor do quadro efetivo do sistema público municipal de educação do município de Ipiranga. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o 

inciso III do art.º 25 da Lei nº 1.266/1999; incisos I, III, VII e IX do art.º 03 e art.º 26 § 3º da Lei de Diretrizes e Base (LDB); resolve 

TORNAR PÚBLICO o presente Edital, que estabelece normas e procedimentos para o Concurso de Remoção para Professores do 

Quadro Próprio do Magistério Municipal, para vigorar a partir de 22 de fevereiro de 2021. 

  
1. DA REMOÇÃO  
 
1.1. Poderão participar do Processo de Remoção, os ocupantes do Cargo de Professor do quadro efetivo do Magistério Público 

Municipal, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental- Anos Iniciais e Educação Especial, lotados nas unidades 

escolares do Rede Pública Municipal de Ensino.  

 

 1.2. É vedada a participação no Processo de Remoção aos profissionais: 

 

I. Que tiverem faltado ao trabalho, sem justificativa, nos últimos 12 meses, com data limite até o dia 30/12/2020. 

II. Que estiverem licenciados para Trato de Interesse Particular, Convênio de Cessão ou Cooperação Mútua, salvo se 

interromper a licença ou o Convênio, antes da efetuação da inscrição do Concurso de Remoção 2021. 

III.  Efetivos não estáveis, ou seja, aqueles que não tenham, pelos menos, 03 (três) anos de exercício no Magistério Público 

Municipal e os que não tenham passado por avaliação especial de desempenho, no prazo deste inciso, nos termos do Artigo 

19, §1° da Lei 1266/1999 (Estatuto do Magistério Municipal). 

IV. As opções do professor devem ser compatíveis com a sua carga horária, uma vez que não será permitido ampliar por 

intermédio deste processo. 

V. O candidato que, sob quaisquer hipóteses, não atender às normas desse Edital e demais procedimentos aplicáveis estará, 

automaticamente, eliminado do processo.  

VI. Será publicado no Diário Oficial do Município, o resultado do processo de remoção de que trata esse Edital.  

VII. O candidato poderá transferir-se para a Unidade Escolar em que foi removido somente no início do ano letivo de 2021. 

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES  
 
O período de inscrição será nos dia 10 , 11 e 12 de fevereiro 2021, das 13 horas às 17 horas, com a entrega da documentação, abaixo 

relacionada, na recepção da Secretaria Municipal de Educação de Ipiranga.  

 

2.1 Requisitos para inscrição  

I. Ser servidor efetivo do quadro do magistério municipal.  

II. A ficha de inscrição deve ser preenchida de acordo com a documentação apresentada e devidamente assinada pelo 

candidato (anexo II).  

III.  A remoção somente poderá ocorrer na mesma área de atuação no qual o candidato foi aprovado em concurso público.  

IV. Ter, no mínimo 03 (três) anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal e ter sido aprovado em avaliação especial 

de desempenho, conforme disposto no artigo 41, §4°, da Constituição da República. 

 

 

 

2.2 Documentação  

 Deverão ser anexados a ficha de inscrição os seguintes documentos:  

I. Declaração de Tempo de Serviço indicando o tempo na Rede Municipal de Ensino expedida pelo Setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Ipiranga com data final de 31 de dezembro de 2020.  

II. Cópia da Portaria que comprove o atual local de trabalho. 

III. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos. 

IV.  Cópia dos Diplomas de habilitação e titulações (graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado).  

2.3 A documentação exigida, deverá ser numerada, rubricada, organizada na ordem descrita no item 2.2 e entregue em envelope 

lacrado. 

2.4. Após efetivada a inscrição não será permitida a abertura do envelope para inserir, retirar ou alterar a documentação. 

2.5 O candidato deverá entregar seu envelope lacrado na recepção da Secretaria Municipal de Educação, no período de inscrição para 

este edital, das 13 às 17h 

2.6 A falta de um dos documentos mencionados no item anterior implica no imediato indeferimento da inscrição. Documentos não 

poderão ser anexados posterior à entrega. 

2.7. Na data de 19 de fevereiro de 2021 (sexta-feira), será promovida a homologação das inscrições deferidas, no site da Prefeitura 

Municipal de Ipiranga.  

2.8 O candidato, no ato da inscrição, deverá informar para qual matrícula deseja inscrever-se, caso possua mais de um vínculo efetivo 

no Processo de Remoção - 2021. 

2.9 O candidato ocupante de 02 (dois) cargos que desejar solicitar a remoção para ambos os cargos, deverá inscrever-se 

separadamente para cada um deles.  

2.10 A SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo 

preenchimento incorreto dos dados de inscrição (matrícula, data de admissão, data de nascimento, local de trabalho entre outros). 

 

 

3.      DAS VAGAS  
 
Serão abertas vagas para Processo de Remoção nas Unidades da Rede Municipal de Ensino de Ipiranga - PR, conforme anexo III. As 

opções do professor devem corresponder ao seu regime de trabalho, considerando a sua carga horária funcional, uma vez que não será 

permitido alterá-lo por intermédio deste concurso. 

 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO        
 

I. A classificação dos inscritos será publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/    em 19 de fevereiro de 2021, podendo o interessado interpor recurso 

em até 24 horas após a homologação. 
II.  Após a homologação das inscrições deferidas e indeferidas, os interessados terão o dia 22/02/2021 (segunda-feira) para 

recorrer.  

III. Não será permitida a inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, no entanto, a inscrição por procuração 

específica.  

IV.  A listagem preliminar de classificação dos candidatos inscritos será publicada no Diário Oficial e/ou site da Prefeitura de 
Ipiranga no dia 19/02/2021 (sexta-feira).  

V. O candidato que não concordar com o resultado de sua classificação poderá interpor recurso mediante protocolo para este fim, 
no dia 22/02/2021 (sexta-feira), após a publicação da listagem preliminar, justificando a necessidade de revisão da classificação.  

VI. Na data de 24/02/2021 (quarta-feira), será divulgada a Lista Oficial dos Classificados.  

VII. Para que todas as fases deste processo aconteçam com segurança e tranquilidade, todos nele envolvidos, deverão cumprir as 

medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus recomendadas pelos órgãos da saúde. 
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5. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

I. A classificação resultará do tempo de serviço prestado à municipalidade a partir da data de admissão no cargo efetivo do 

Magistério Público Municipal, pela matrícula inscrita. 
II.  Para efeito de contagem de tempo de serviço, a data limite será o dia 31 de dezembro de 2020. 
III. Quando existir mais de um candidato por vaga, no caso dos servidores do magistério em caráter efetivo, serão utilizados os 

seguintes critérios, conforme dispõe o artigo 26, parágrafo único da Lei nº 1266/99.  

IV. Os resultados preliminar e final, de classificação dos candidatos, serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
http://ipiranga.pr.gov.br/, conforme cronograma (anexo I). 

V. Havendo empate nos critérios estabelecidos acima, serão considerados os seguintes critérios para desempate:  

a) Maior idade.  

b) Maior número de dependentes menores de 18 anos. 

                c) Sorteio Público. 

 
  
6. DO RESULTADO     
 
O resultado do Processo de Remoção será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/   no dia 24 de fevereiro de 2021, no qual constará a lista dos servidores 

públicos, com a respectiva classificação, segundo os critérios de ordem, estabelecidos no item 5.  

 
   
7. DOS RECURSOS 
 
7.1 Após divulgada a classificação, o candidato terá até 24 horas para protocolar o requerimento de recurso (anexo IV) na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
7.2  Somente será admitido recurso referente à própria inscrição, conforme modelo próprio fornecido no anexo IV quanto:  

I – ao indeferimento da inscrição;  

II – à contagem de tempo de serviço.  

 
Parágrafo Único. Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão indeferidos. 

 

7.3. Decididos os recursos, a lista de remoção será homologada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura e publicada no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga.  

 

 
8.    DA ESCOLHA  
O Processo de Remoção aos professores da rede pública municipal de ensino de Ipiranga acontecerá respeitando os termos do art. 25 

do Estatuto do Magistério, bem como a antiguidade de admissão no cargo efetivo e respectiva classificação no Concurso Público. 

 

8.1 O processo de escolha de vagas da remoção, ao professor de Educação Básica, acontecerá de forma presencial, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SMEC no dia 24/02/2021, (quarta-feira) das 13 às 17 horas. 

 

8.2. As vagas para escolha serão:  
I. As levantadas pela Secretaria Municipal de Educação e divulgadas conforme anexo III deste edital.  

II. As que surgirem, por força do Processo de Remoção, no ato da escolha. 

III.   Será considerado em desistência provisória o candidato que, no ato da escolha, se apresentar e não escolher, podendo se 

manifestar, a qualquer tempo, no surgimento de vaga do seu interesse, desde que respeitada a ordem classificatória inicial. 
IV.  As quantidades de vagas para escolha são aquelas relacionadas no anexo III e as decorrentes do Processo de Remoção - 

2021. 

V. A chamada para a escolha de vagas será feita respeitando a classificação final. 

VI. Após a escolha da vaga, em hipótese alguma, o profissional poderá solicitar anulação da localização provisória e/ou alteração 

de turno e/ou da etapa no período de vigência deste edital. 

VII.  Será considerado desistente provisório o candidato que no ato da escolha não manifestar interesse pela vaga ofertada, 

obedecida a ordem de classificação, sendo este automaticamente reclassificado para último lugar. 

VIII. O candidato que não atender ao chamado da banca do Processo de Remoção 2021 ou não estiver presente na hora de sua 

chamada para a escolha do posto de trabalho, terá direito a uma segunda chamada que ocorrerá ao final da convocação do 

último candidato classificado e dos que optaram pela desistência provisória. 

IX. Após a segunda chamada será considerado ausente o candidato que não se manifestar devendo constar em ata a 

informação “Ausente”. 

X. O servidor que, no dia da escolha, por qualquer motivo estiver impedido de comparecer ao local determinado para a remoção, 
poderá fazer a escolha, somente por meio de Procuração, conforme anexo V devidamente registrada em Cartório, de modo 

que o Procurador deverá apresentar além da Procuração, documento pessoal de identidade original com foto (e cópia 

simples) e comprovante de inscrição do servidor representado. 

XI. O procurador deverá, ao se apresentar para escolha da vaga, entregar cópia (simples) com foto do seu documento de 

identificação, juntamente com a procuração devidamente autenticada em cartório. 

XII. Encerrada a chamada, a SMEC procederá uma chamada geral, obedecendo a 1ª classificação geral para escolha das vagas 

remanescentes. 

XIII.  Não é permitido ao candidato optar por vaga não apresentada para o Processo de Remoção 2021, a não ser que tenha 

surgido em decorrência da classificação, escolha e localização de outro candidato neste processo. 

XIV. Caso o servidor concursado licenciado ou disponibilizado para outro setor ou cargo comissionado ou função gratificada 

retorne à sua vaga, o profissional localizado provisoriamente retornará para a sua vaga de origem. 

 
 
9.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O resultado do Presente Edital de Processo de Remoção passará a vigorar a partir de 24 de fevereiro de 2021. 

9.2. As vagas que surgirem no primeiro mês letivo de 2021 serão amplamente divulgadas através de ofício circular pela Secretaria 

Municipal de Educação e oferecidas somente aos profissionais inscritos neste processo, seguindo rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos que não conseguiram localização provisória no dia da escolha das vagas previstas neste edital. 

9.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital. 

9.4 O candidato estará sujeito à anulação de todas as etapas, em qualquer fase do Processo de Remoção, quando constatado qualquer 

descumprimento às normas deste edital. 

9.5. Encerrada a escolha de vagas, o Processo de Remoção será homologado pela Secretaria Municipal de Educação e publicado em 

Diário Oficial do Município, a relação dos candidatos e Unidades de Ensino com lotação para o ano de 2021. 

9.6. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

 

 

Ipiranga, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
Silvana Carneiro Gottems 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
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ANEXO I - CRONOGRAMA PROCESSO DE REMOÇÃO 
 

 
DATA LOCAL 

 
10/02/2021 

 

PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL 

 
A partir da publicação até 12/02/2021 

 

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

Local:   Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ipiranga. 

 

 
10/02/2021 à 12/02/2021 

 

INSCRIÇÃO  

Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, localizada na Rua 

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro. 

 

18/02/2021 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES  

 
19/02/2021 

 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO  

Local: Site  oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 

Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/ 

 

 
22/02/2021 

 

RECURSO  

Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, localizada na Rua 

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro. 

 

 
24/02/2021 

 

DIVULGAÇÃO  DO RESULTADO FINAL  

Local: Site  oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 

Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/ 

Local: Site  oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 

Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/ 

 

 
24/02/2021 

 

ESCOLHA DAS VAGAS  

Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, localizada na Rua 

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro 

Horário : 13 às 17 horas  

 

 

 
 
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
 INSCRIÇÃO    Nº__________ 
 
 

Nome   Matrícula  

RG  CPF  

Endereço   

Bairro   Município  

Telefone  Email  

Data de admissão  Carga 
horária 

 

Unidade ensino de lotação   

Habilitação  em : 

Títulos/ diplomas   (  ) Especialização  

Títulos/ diplomas   (  )  mestrado 

Títulos/ diplomas   (  )  doudorado 

CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO 

Tempo de serviço prestado no magistério público municipal, como 
concursado, no efetivo exercício.  

Total de dias: ______________________  

Data de nascimento:  
 

____/____/______  
 

 
 
 

Ipiranga, _______, ___________________,2021 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO III – QUADRO DE VAGAS PARA REMOÇÃO  
 
 

ESCOLA  Nº DE 
VAGAS 

CARGA HORÁRIA  TURNO  

 
CMEI EVOLUÇÃO DO SABER  

 
3 

 
25 horas 

 

 
1 MANHÃ  
2 TARDE 

 
ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE 

AVENCAL  

 
1 

 
25 horas 

 
1 MANHÃ 
 

 
Total  

   
4    VAGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IV -    REQUERIMENTO PARA RECURSO  
 

Eu, _________________________________________________________________________________________, 

 

 inscrito(a) no Processo de Remoção, nº de inscrição_____, venho requerer revisão no(s) seguinte(s):  

( ) ao indeferimento de inscrição;  

( ) à contagem de tempo de serviço.  

 

Observações sobre o(s) motivo(s) do pedido:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

Termos em que, peço deferimento.  

 

Ipiranga ________ de ___________________________ de 2021. 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO V   -   PROCURAÇÃO PARTICULAR  
 
 

Por este instrumento particular, eu  ___________________________________________, efetivo(a) na 

função de ____________________________________________ na escola ___________________________, 

portador (a) do R.G nº _____________e inscrito (a) no CPF sob o nº____________________________, residente na 

_________________________________________________________________, nomeio e constituo como 

meu(minha) procurador (a) _______________________ ___________________________________ portador (a) do 

R.G nº ____________ e inscrito (a) no CPF sob o nº ___________________________, a quem confiro amplos 

poderes para tratar, requerer, assinar documentos, concordar ou não com o que se faça necessário para fins de 
participar do Processo de Remoção  constituído pelo Edital nº 001/2021, junto à Secretaria Municipal de Educação, 

com endereço Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, localizada na Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 

253- Centro. 

 

Ipiranga, _________ de ______________ de 2021. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) Outorgante 


