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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

AUTORIZAÇÃO Nº. 27/2021

AUTORIZAÇÃO Nº. 29/2021

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Requeiro 01 (uma) diária para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 106,60, onde na ocasião estarei me
dirigindo à Curitiba, para participar de forma presencial, do evento de entrega do caminhão pipa para Ipiranga, no dia
18 de outubro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Requeiro 01 (uma) diária para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 106,60, onde na ocasião estarei me
dirigindo à Curitiba, para participar de forma presencial, do evento de entrega do caminhão pipa para Ipiranga, no dia
18 de outubro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Ipiranga, 14 de outubro de 2021.

Ipiranga, 14 de outubro de 2021.

MEIRIANE MENDES LEPKA CORREIA - MATRÍCULA 39
VEREADORA

JOSEMAR NASCIMENTO - MATRÍCULA 34
VEREADOR

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor da diária
solicitadas será de R$ 106,60.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor da diária
solicitadas será de R$ 106,60.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

Ipiranga, 14 de outubro de 2021

Ipiranga, 14 de outubro de 2021

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

AUTORIZAÇÃO Nº. 28/2021

AUTORIZAÇÃO Nº. 30/2021

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Requeiro 01 (uma) diária para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 106,60, onde na ocasião estarei me
dirigindo à Curitiba, para participar de forma presencial, do evento de entrega do caminhão pipa para Ipiranga, no dia
18 de outubro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Requeiro 01 (uma) diária para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 106,60, onde na ocasião estarei me
dirigindo à Curitiba, para participar de forma presencial, do evento de entrega do caminhão pipa para Ipiranga, no dia
18 de outubro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Ipiranga, 14 de outubro de 2021.

Ipiranga, 14 de outubro de 2021.

CAROLINE EMANUELLE DALAZOANA - MATRÍCULA 36
VEREADORA

MÁRCIO FERNANDO OLIVEIRA - MATRÍCULA 33
VEREADOR

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor da diária
solicitadas será de R$ 106,60.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor da diária
solicitadas será de R$ 106,60.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

Ipiranga, 14 de outubro de 2021

Ipiranga, 14 de outubro de 2021

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR
IPIRANGA-PR

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17
AUTORIZAÇÃO Nº. 31/2021

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2021
Processo Administrativo Nº 394/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
Data de Publicação: 15/09/2021 09:54:35

JUSTIFICATIVA
Requeiro 01 (uma) diária para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 106,60, onde na ocasião estarei me
dirigindo à Curitiba, para participar de forma presencial, do evento de entrega do caminhão pipa para Ipiranga, no dia
18 de outubro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.
Ipiranga, 14 de outubro de 2021.
LUIZ FERNANDO HORST - MATRÍCULA 38
VEREADOR
AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor da diária
solicitadas será de R$ 106,60.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO
Ipiranga, 14 de outubro de 2021
LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ

TOTAL DO PROCESSO: 88.172,16

DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA
LOTE 2
Item: 1

18.861.730/0001-42

Quant.: 1

Num: 097

Unidade: Unidade

Marca: Canon

Descrição: Impressora Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank L3150, Colorida, Wi-fi, Conexão USB, Bivolt
Valor Unit.: 1.200,00

Quantidade: 2

Total Item: 2.400,00

COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA
LOTE 3
Item: 1

Quant.: 1

Num: 043

Unidade: Unidade

Marca: LG

02.436.214/0001-30

Descrição: Smart TV 55" 4K Led, UHD, 3 HDMI, 3 USB, Wi-Fi, tecnologia da TelaLED, formato da TelaPlana.
Valor Unit.: 2.980,00

Quantidade: 2
LOTE 12
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 5.960,00
Num: 076

Unidade: Unidade

Marca: AFOX

Descrição: Placa de Vídeo 2gb Ddr3 DviVgaHdmi. Garantia mínima de 12 meses após a entrega

VALOR: R$ 51.266,25 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Item: 1

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XXVI, Art. 24, da Lei nº. 8666/93.

Total: 1.372,50

274,50

Modelo: RADEON R5 230

FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES 33.932.632/0001-42
LTDA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total: 5.960,00

Modelo: 55UN

OBJETO: Prestação de serviços públicos e fornecimento de equipamentos, operadores e técnicos, para readequação e melhorias
nas estradas vicinais no Município de Ipiranga/PR, de acordo com as planilhas e cronograma de execução dos serviços, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Transportes.

ENDEREÇO: Rua Polônia, 650 - CENTRO, CEP: 84320-000, na cidade de RESERVA, Estado do Paraná.

7.332,50

2.980,00

Quantidade: 5

CNPJ: 17.058.641/0001-08

Total: 2.400,00

1.200,00
Modelo: G4110

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 232/2021

FORNECEDOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI

2.400,00

LOTE 5

Valor Unit.: 274,50

Quant.: 1

Total Item: 1.372,50

Num: 052

Unidade: Unidade

Marca: Vaio

16.235,00
Total: 9.200,00

4.600,00

Modelo: FE15 10110U/8GB/256GB/1TB/W10 +Capa

Descrição: NOTEBOOK especificação mínima: 7ª Geração Intel Core i5 8GB 15.6" SSD de 256gb nvne + hd 1 tb 2,5?.
Web cam integrada Widescreen de alta definição (720p). Windows 10.Placa de Som Áudio: Waves Maxx Audio Pro
Valor Unit.: 4.600,00

Quantidade: 2
LOTE 7
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 9.200,00
Num: 097

Unidade: Unidade

Marca: Seagate

Total: 998,00

499,00
Modelo: STEA2000400

Descrição: HD Externo Portátil? Capacidade de armazenamento 2TB? Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0
- 4.8GB/s? Conexões USB 3.0HD Externo Portátil Capacidade de armazenamento 2TB Velocidade de Transferência de
Dados USB 3.0 - 4.8GB/s ? Conexões USB 3.0
Valor Unit.: 499,00

Quantidade: 2

Total Item: 998,00

DISPENSA: 14 de outubro de 2021.

LOTE 11

RATIFICAÇÃO: 14 de outubro de 2021.

Item: 1

Ipiranga PR., 14 de outubro de 2021.

Descrição: Mouse óptico com scroll Com sensor óptico de alta precisão e sensibilidade mínima de 800dpi. Garantia
mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação

DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal

Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

Quant.: 1
Unidade: Unidade

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

Num: 052
Marca: Multilaser

11,90

Total: 119,00

Modelo: MO300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR
IPIRANGA-PR
Valor Unit.: 11,90

Quantidade: 10
LOTE 13
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR
IPIRANGA-PR
Total Item: 119,00

Num: 046
Marca: IdealPC

Total: 5.480,00

2.740,00

Modelo: i02G500 + Mon. 24"

Valor Unit.: 2.740,00

LOTE 15
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 5.480,00
Num: 030

Unidade: Unidade

Marca: Cadence

Total: 318,00

159,00

Modelo: Urban Pop Caf610

Descrição: Cafeteira Elétrica, com capacidade para aproximadamente 28 xícaras, sistema corta-pingos, 110 Volts
Valor Unit.: 159,00

Quantidade: 2
LOTE 16
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 318,00
Num: 055

Unidade: Unidade

Marca: Mondial

Total: 120,00

120,00
Modelo: B-50-B 500w

Descrição: Batedeira Portátil 500W, 3 velocidades, 110 Volts
Valor Unit.: 120,00

Quantidade: 1

Total Item: 120,00

DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
LOTE 6
Item: 1

28.453.476/0001-05

Quant.: 1

Num: 031

Unidade: Unidade

Marca: NAGANO

380,00

21.150,69
Total: 380,00

Modelo:

Descrição: Iluminador Ring Light Led 18" (45cm) 65W com Tripé 2m, haste flexível, suporte para smartphone - para
celulares com largura de 6,0cm a 8,0cm, bivolt 110V a 220V.
Valor Unit.: 380,00

Quantidade: 1
LOTE 9
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 380,00
Num: 075

Unidade: Unidade

Marca: SANTANA

238,99

Total: 238,99

Modelo:

Descrição: Câmera webcam Full HD Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps - Com foco automático Tecnologia de lente: Vidro Full HD - Microfone embutido para chamadas: estéreo - Clipe universal pronto para tripés
que se ajusta a monitores de laptop ou LCD - Comprimento mínimo do cabo: 1,5 m - Tampa de proteção de
privacidade. Garantia mínima de 12 meses após a entrega
Valor Unit.: 238,99

Quantidade: 1
LOTE 17
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 238,99
Num: 015

Unidade: Unidade

Marca: CONSUL

2.989,90

Total: 2.989,90

Modelo:

Valor Unit.: 2.989,90

LOTE 20
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 2.989,90
Num: 040

Unidade: Unidade

Marca: ROMA

540,00

Total: 3.240,00

Modelo:

Descrição: Poltronas Decorativa para Sala e Escritório.Estrutura:Corpo em madeira de pinus ou eucalipto;Espuma D-26
braço;Espuma D-26 assento;Espuma D-23 encosto;Pés em polipropileno.Poltronas Decorativa para Sala e
Escritório.Estrutura:Corpo em madeira de pinus ou eucalipto;Espuma D-26 braço;Espuma D-26 assento;Espuma D-23
encosto;Pés em polipropileno.Poltronas Decorativa para Sala e Escritório Estrutura: Corpo em madeira de pinus ou
eucalipto; Espuma D-26 braço; Espuma D-26 assento; Espuma D-23 encosto; Pés em polipropileno.
Valor Unit.: 540,00

Quantidade: 6
LOTE 21

Quant.: 1

Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

Unidade: Unidade

Marca: BEDIN

Modelo:

Descrição: Suporte de parede para TVs de 32? a 75?.
Valor Unit.: 19,90

LOTE 27
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

Total Item: 39,80
Num: 059

710,00

Marca: PELEGRIN

Modelo:

Total: 3.550,00

Descrição: Cadeira giratória Cadeira giratória na cor preta. Estrutura de sustentação externa e interna na cor preta.
Curvatura anatômica no encosto para acomodação das regiões dorsal e lombar com revestimento em tela fixada na
estrutura de sustentação. O assento deve ser fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente com espessura média e curvatura na parte frontal do assento com revestimento em vinil. Apóia braços
SL e corpo do braço na cor preta. Sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, com suporte do encosto com
regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa e molas para o
retorno automático do encosto. Acabamento - os componentes metálicos pintados devem possuir tratamento de
superfície de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma, na cor preto liso semibrilho. - Dimensões aproximadas
da cadeira: altura da cadeira: 880 ? 1075 mm profundidade da cadeira: 745 mm largura da cadeira: 645 mm extensão
vertical do encosto: 435 mm largura do encosto: 435 mm profundidade da superfície do assento: 460 mm largura do
assento: 475 mm altura da superfície do assento: 445 ? 560 mm
Valor Unit.: 710,00

Quantidade: 5
LOTE 28
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 3.550,00
Num: 085

Unidade: Unidade

Marca: MOVEBRINK

Total: 10.712,00

669,50
Modelo:

Descrição: Cadeira fixa de aproximação. Encosto com estrutura de sustentação interna e externa na cor preta com
curvatura anatômica no encosto para acomodação das regiões dorsal e lombar com revestimento em tela fixada na
estrutura de sustentação. A fixação da estrutura interna na estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de
fixação do encosto formado por laterais, elemento de união das laterais e base de fixação no assento fabricadas em
chapa de aço, elemento de fixação do encosto fabricado em tubo de aço. Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado anatomicamente de espessura média com curvatura na parte frontal revestido em vinil
fixado por grampos. Braços integrado a estrutura em aço com acabamento em polipropileno copolímero injetado fixado
a estrutura por meio de parafusos. Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com
cantos arredondados. Acabamento com componentes metálicos pintados de acordo com as normas ambientais
vigentes, na cor preto liso semibrilho. - dimensões aproximadas da cadeira: altura da cadeira: 900 mm profundidade
total da cadeira: 595 mm largura total da cadeira: 560 mm extensão vertical do encosto: 435 mm largura do encosto:
435 mm profundidade da superfície do assento: 460 mm largura do assento: 475 mm altura do assento: 455 mm
Valor Unit.: 669,50

Quantidade: 16

Total Item: 10.712,00

MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA-ME
LOTE 14

Descrição: Freezer horizonteal capacidade 519 litros potencia 160 watts eletrocnico 18° a 25° consumo de enregia tipo
A, largura 147,30 cm e altura 96 cm, profundidade 78 cm
Quantidade: 1

Item: 1
Quantidade: 2

Descrição: Computador Desktop Completo com Monitor 24" LED, FullHD, Intel Core i5, 8GB, SSD 240GB e HD 2TB
Com Caixas De Som Mouse e Teclado EasyPC SpeedUP GARANTIA 1 ANO.
Quantidade: 2

PÁGINA - 3

Item: 1

Quant.: 1

Num: 037

Unidade: Unidade

Marca: philco

07.731.259/0001-51
209,97

209,97
Total: 209,97

Modelo: philcp

Descrição: Liquidificador, 12 Velocidades 1200W, 110 Volts
Valor Unit.: 209,97

Quantidade: 1

Total Item: 209,97

PATRICIA DE MORAES HINZ ME
LOTE 18
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

06.718.646/0001-95
Num: 058
Marca: PRÓPRIA

3.400,00

13.200,00
Total: 6.800,00

Modelo: PRÓPRIO

Total Item: 3.240,00
Num: 020

19,90

Total: 39,80
2 de 7

Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR
IPIRANGA-PR

Descrição: Mesa de reunião retangular com calha eletrificável dimensões: 4600 x 1000 a 1200 x 740 mm Tampo
inteiriço em mdf com 40 mm de espessura, sendo de 6 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados
e sarrafeados nas bordas com mdp de 28 mm de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia. O tampo é
dotado de caixas elétricas confeccionadas em alumínio, com tampa basculante de abertura 90º e porta tomada
embutido, com 08 orifícios retangulares para instalação de tomadas elétricas, e aberturas para passagem do
cabeamento. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas. Painéis frontais estrutural e de
privacidade, em mdp com 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. O
painel é seccionado em duas partes para fixação de um tubo central medindo 50 x 20 mm de mesmo comprimento,
com acabamento em pintura eletrostática e fixada por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Pé painel central em mdf
com 54 mm de espessura, sendo 6 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas
bordas com mdp de 42 mm de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia. A fixação tampo/estrutura deverá
ser feita por meio de buchas metálicas. O pé é dotado de sapatas niveladoras em nylon injetado.Todo o bordo que
acompanha as peças é encabeçado com fita de poliestireno colada, com arestas arredondadas. Na cor "TABACO".

Descrição: Balcão de atendimento com entrada ergonômica Dimensões: 1600 x 700 x 1600 x 700 x 1100 mm Tampo
inferior para trabalho em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e
antirreflexo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de um orifício redondo de diâmetro 60 mm,
acabados com passa cabos de pvc rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no
tampo. Tampo superior para atendimento seccionado em 3 partes em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no tampo. Painéis frontais inferiores
seccionados em 3 partes em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e
antirreflexo. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Painéis frontais
superiores em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais inferiores (pés)
em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no
tampo. Estruturas laterais superiores (pés) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado,
semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix,
fixados em buchas metálicas cravadas no tampo. Estrutura de sustentação central superior com 335 mm de altura,
confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, formando um duto vertical interno que
possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa. Acabamento com sapatas niveladoras formato
sextavadas em nylon injetado. O bordo que acompanha todo o contorno das peças é encabeçado com fita de borda
coladas, com arestas arredondadas. Na cor "TABACO".

Valor Unit.: 3.400,00

Quantidade: 2
LOTE 23
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 6.800,00
Num: 033

Unidade: Unidade

Marca: PRÓPRIA

850,00

Total: 1.700,00

Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Armário alto com 02 portas Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (l x p x a) Tampo em mdp, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de borda de no minimo 2,5 mm de espessura coladas, com arestas
arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos (como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix). Portas em mdp, com minimo de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de borda de 2,0 mm
de espessura mínima, com arestas arredondadas. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças top (3 por portas)
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça
é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. A porta
esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas com medida minima de 80 x 50 x
1,2 mm. Puxadores tipo "alça", injetados em pvc rígido. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais,
01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras móveis) em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de
borda coladas com arestas arredondadas. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em
toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas em suportes
tipo pinos metálicos. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix. Rodapé retangular, o rodapé é apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura.
Na cor "TABACO".
Valor Unit.: 850,00

Quantidade: 2
LOTE 24
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

Total Item: 1.700,00
Num: 035

Marca: PRÓPRIA

3.100,00

Total: 3.100,00

Modelo: PRÓPRIO

LOTE 25
Item: 1

Num: 057

Unidade: Unidade

Marca: PRÓPRIA

1.600,00

Total: 1.600,00

Modelo: PRÓPRIO

Valor Unit.: 1.600,00

Quantidade: 1

Total Item: 1.600,00

MICROFORT INFORMÁTICA LTDA
LOTE 19
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Quant.: 1

Total Item: 3.100,00

Descrição: Complemento retangular para balcão de atendimento Dimensões: 1400 x 700 x 1100 mm Tampo inferior
para trabalho, e tampo superior para atendimento em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces
texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo
minifix, fixados em buchas metálicas e cravadas no tampo. Painéis frontais inferiores seccionados em 3 partes em mdp,
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Painéis frontais superiores e inferiores (pés) em mdp, com
25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. Estruturas laterais superiores
(pés) com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. Todo o bordo que
acompanha as peças é encabeçado com fita de poliestireno colada, com arestas arredondadas. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas. Na cor
"TABACO".

Item: 1

Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

Valor Unit.: 3.100,00

Quantidade: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

24.675.507/0001-03
Num: 067
Marca: LUNASA

999,00

10.094,00
Total: 1.998,00

Modelo: LN40
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Descrição: Armário baixo com 02 portas Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (l x p x a) Tampo em mdp, com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de borda de no minimo com 2,5 mm de espessura mínima colada, com
arestas arredondadas. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. Portas em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de borda com 2,0
mm de espessura mínima coladas com arestas arredondadas. O par de portas sustentase em quatro dobradiças top (2
por porta), com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus.
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral.
A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas. Ambas as portas são
dotadas de puxadores tipo "alça". A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior e 01 prateleira móvel) em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado,
semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de borda coladas, com arestas
arredondadas. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário,
com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas em suportes tipo pinos metálicos. A
montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
Rodapé retangular fechado, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura. Na cor "TABACO".
Valor Unit.: 999,00

Quantidade: 2
LOTE 22
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 1.998,00
Num: 065

Unidade: Unidade

Marca: LUNASA

1.699,00

Total: 6.796,00

Modelo: TREVISO

Descrição: Mesa de trabalho em L com 2 gavetas em aço, Dimensões: 1400 x 1400 x 600 x 740 mm, tampo em mdp,
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de borda 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo, com arestas
arredondadas. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de minifix, fixados em buchas metálicas e
cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de orifícios redondos, acabados com
passa cabos de pvc rígido, com tampa removível. Painéis frontais estruturais em mdp, com no mínimo 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos (tipo minifix). Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas e pino central em aço rosca
com medida mínima de ¼?? e diâmetro mínimo de 20 mm. Na cor "TABACO".
Valor Unit.: 1.699,00

Quantidade: 4
LOTE 26
Item: 1

Quant.: 1

Total Item: 6.796,00
Num: 062

Unidade: Unidade

Marca: LUNASA

1.300,00

Total: 1.300,00

Modelo: MURANO

Descrição: armário aparador com portas de correr dimensões: 1600 x 500 x 900 mm (lxpxa) tampo em mdf, com 40 mm
de espessura, sendo de 6 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas
com mdp de 28 mm de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia. o bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno colada. a montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. portas em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas
as faces texturizado, semifosco e antirreflexo. o bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita
de poliestireno coladas. as portas deslizam suavemente por meio de roldanas de nylon apoiadas em trilhos de alumínio.
puxadores em poliestireno metalizado com aspecto cromado em formato quadrado embutidos na madeira. fechadura
em aço. laterais, sub tampo e tampo inferior em mdp com 25 mm de espessura, revestidos em ambas as faces
texturizado, semifosco e antirreflexo. os bordos aparentes das laterais são encabeçados com fita de poliestireno colada.
a montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix.divisórias centrais e prateleiras (sendo duas móveis) em mdp com 18 mm de espessura, revestidos em ambas
as faces, texturizado, semifosco e antirreflexo. os bordos aparentes das peças são encabeçados com fita de
poliestireno coladas. a prateleira móvel é apoiada em suportes de pvc fixados sob pressão nas laterais do armário. a
montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
base retangular fechada e oculta confeccionada com tubos de aço e pintura eletrostática. a base é apoiada por 04
sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno. Na cor "TABACO".
Quantidade: 1

Valor Unit.: 1.300,00

FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR CONDICIONADO
Gerado em: 13/10/2021 16:43:10

Total Item: 1.300,00
15.395.945/0001-27
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LOTE 30
Item: 1

Quant.: 1

Num: 025

Unidade: Unidade

Marca: PROPRIA

Total: 17.550,00

270,00
Modelo: PROPRIA

Descrição: Serviços de instalação do aparelho de ar condicionado, inclusos os seguintes serviços: mão de obra de
fixação, interligação e instalação do climatizador de ar, supervisão e acompanhamento para a montagem do sistema
como um todo e teste final do sistema, bem como os seguintes materiais: tubulação de cobre, isolante térmico,
interligação elétrica entre as unidades condicionadoras de ar, presilhas e abraçadeiras quando necessário, todos os
suportes necessários à fixação do condicionador de ar e carga de gás.
Valor Unit.: 270,00

Quantidade: 65

Total Item: 17.550,00

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 66/2021
EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº. 57/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº. 13/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E MTX
CONSTRUTORA LTDA, TENDO COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
RODOVIÁRIO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(RSU) CLASSE II, EM ATERRO DE PROPRIEDADE PRIVADA DEVIDAMENTE LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS
AMBIENTAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste termo: Prestação de serviços de carregamento, transporte rodoviário, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) Classe II, em aterro de propriedade privada devidamente licenciado
junto aos órgãos ambientais, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente., de acordo com o Termo de Referência
constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 13/ 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
De acordo com o Artigo 65, §1º da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 26.820,00 (vinte e seis mil,
oitocentos e vinte reais), para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na forma das especificações
seguintes:
LOTE 1:
Item Descrição

1

Prestação de serviços para: carregamento, transporte rodoviário,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos
urbanos "classe - II" em aterro de propriedade privada devidamente
licenciado junto aos órgãos competentes.

Unid.

Qtde

Valor
Unit. R$

Valor Total
R$

T

180

149,00

26.820,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
As despesas decorrentes do presente contrato serão levadas à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento inicial celebrado entre as partes, na data de 02/03/2021, não atingidas
pelo presente instrumento.
CLÁUSULA
QUINTA –16:43:10
DO FORO:
Gerado
em: 13/10/2021
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Fica eleito o foro da Comarca de Ipiranga para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste Contrato, excluído qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, não obstante a idoneidade e sinceridade das partes Contratantes.
Justas e contratadas, na presença das testemunhas adiante assinadas, firmam as partes este instrumento em 2 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Ipiranga - PR, 14 de outubro de 2021.
CONTRATANTE:
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
MTX CONSTRUTORA LTDA
Ademar Luiz Traiano Junior

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 467/2021
DAS PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA
CONTRATADO: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.058.641/0001-08, com sede rua Polônia, 650,
CENTRO, Cep: 84320000, na cidade de RESERVA/PR.
OBJETO: Prestação de serviços públicos e fornecimento de equipamentos, operadores e técnicos, para
readequação e melhorias nas estradas vicinais no Município de Ipiranga/PR, de acordo com as planilhas e
cronograma de execução dos serviços, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Transportes.
VALOR CONTRATADO: 51.266,25 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa n.º 232/2021, Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, XXVI e suas alterações
posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: 14 de outubro de 2021 a 14 de novembro de 2021.
DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2021
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.
Ipiranga/PR, 14 de outubro de 2021.
Assinaturas:
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
(Contratante)
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI
CLAUDIOMIR SCHNEIDER
(Contratado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 154/2021
OBJETO: Seleção e contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais hospitalares, em atendimento ao 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 03 de novembro de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme
especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 154/2021.
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) 3242-8500 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 outubro de 2021.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 267/2020
CONTRATANTE:MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA ANTONIO MORO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 80.237.555/0001-90, com endereço na Rua
Coronel Vivida, 122, VILA CIPA Cep: 84036310, na cidade de PONTA GROSSA/PR.
DO OBJETO:
O objeto do presente Contrato é a execução de execução de serviços de recapeamento das vias urbanas no Municipio de
Ipiranga/Pr(de acordo com planilhas), nas ruas: Teixeira Duarte, trecho entre a Rua Otavio Cirilo de Oliveira e Cemitério
Municipal, Travessa Manoel Alves de Almeida trecho entre Rua teixeira Duarte e Rua Otavio Cirilo de Oliveira, em atendimento a
Secretaria Municipal de Urbanismo e serviços Públicos.(Contrato de Repasse OGU MDR 899901/2020 - Operação 1070507-79),
sob o regime de execução por preço global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações
técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº. 5/2020, fornecida pelo CONTRATANTE.
DO FUNDAMENTO E VALOR:
De acordo com o Artigo 65, da Lei nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial contratado R$ 113.797,44(cento e treze mil,
setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) passando o objeto contratado a ser executado pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, a contar da vigência deste Termo, de acordo com as planilhas:
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
06.001.15.451.0009.2021-96-4.4.90.51.00.00.01000
DO FORO:
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná
Ipiranga-PR, aos 14 de outubro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal
(Contratante)
ANTONIO MORO & CIA LTDA
Antonio Moro Neto
(Contratada)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 239/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.879.936/0001-60, com
endereço na Rua Joaquim de Paula Xavier, 664, Vila da Estrela, Cep: 84050-000, na cidade de Ponta Grossa/PR
DO OBJETO :
O presente contrato tem por objeto Obras de qualificação viária do município de Ipiranga/PR, no âmbito do Programa Prótransporte, Contrato de Financiamento n.º 0503372-50/2019/CAIXA compreendendo serviços de :Escavação mecânica do
pavimento existente; Regularização e compactação da caixa; Camada de reforço com rachão; Confecção da base em brita
graduada; Pintura de ligação com emulsão; Pavimento em CBUQ; Drenagem geral (tubulação, bocas de lobo, caixas de
passagem, dissipadores de energia, etc); Passeios em paver completo (pisos podotátil, rampas, etc) e pintura de sinalização,
com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos,
serviços em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade
Concorrência n.º 02/2019 devidamente homologada pelo CONTRATANTE, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
DO VALOR :
De acordo com o Artigo 65, da Lei nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial contratado R$ 14.638,18(quatorze mil, seiscentos e
trinta e oito reais e dezoito centavos) passando o objeto contratado a ser executado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a
contar da vigência deste Termo, de acordo com as planilhas.
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
06.001.15.451.0009.2021-96-4.4.90.51.00.00.01000
DO FORO:
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná
Ipiranga-PR, aos 14 de outubro de 2021.
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
(Contratante)
ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
Mauricio Michel Yayar

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

