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PORTARIA Nº 419 
De 15 de setembro 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 resolve,      
 
CONCEDER 

 
Férias, conforme abaixo: 
 
Gislaine Penteado Orlonski – 01/10 a 15/10/2021 – 15 dias 
João Paulo Franco – 20/09 a 29/09/2021 – 10 dias 
Diandra de Fatima Dallalibera – Per. Aq. 2019/2020 - 20/09 a 09/10/2021 – 20 dias 
 
CASSAR 
 
Diandra de Fátima Dallalibera – Per. Aq. 2020/2021 – 30 dias 
 
 
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. 140/2021 
 
OBJETO: Seleção e contratação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte Microempreendedor 
individual, para fornecimento de lixeiras comunitárias, postes e placas para descartes de recicláveis nas comunidades 
rurais, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
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 29 de setembro de 2021, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme 
especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 140/2021. 
 
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 16 de setembro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
A pregoeira, ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente 
a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 377/21 
b) Licitação nº:            133/2021 
c) Modalidade:            Pregão Presencial  
d) Data Adjudicação 

 

e) Objeto da Licitação: 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 transporte de alunos 
universitários, matriculados e cursos técnicos, cursos pré-vestibular, ensino médio e pós 
graduação, do Município de Ipiranga para o Município de Ponta Grossa, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 
FORNECEDOR: TELMA DE FATIMA TABORDA KOSMAN - ME  
CNPJ: 15.743.734/0001-38 
Valor Total do Fornecedor: 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais). 

Item Especificação Unid. Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Transporte diário de passageiros, de segunda a sexta-feira, com 
saída às 17h30min e retorno às 23h45 min, em 01 (um) veículo com 
capacidade mínima para 40 passageiros - Linha Ipiranga a Ponta 
Grossa - Período noturno. 

KM 6000  4,34 26.040,00 

 
IPIRANGA,16 de setembro de 2021.  
 
ELIANE GOTTEMS  
Pregoeira 
 
 

TOTAL DO PROCESSO: 173.659,24

Item: 1

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".
Quantidade: 13 Valor Unit.: 733,30

Unidade: Unidade

Total Item: 9.532,90

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 2

Descrição: Armário alto com 02 portasDimensões: 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 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 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".
Quantidade: 10 Valor Unit.: 750,10

Unidade: Unidade

Total Item: 7.501,00

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Quant.: 1 Total: 23.000,00LOTE 1 23.000,00Num: 099

PATRICIA DE MORAES HINZ ME 06.718.646/0001-95 24.980,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Administrativo Nº 325/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 28/07/2021 11:51:08
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Descrição: Balcão de atendimento com entrada ergonômicaDimensões: 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".
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.322,10 Total Item: 1.322,10
Item: 4

Descrição: Complemento retangular para balcão de atendimentoDimensões: 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".
Quantidade: 1 Valor Unit.: 691,40

Unidade: Unidade

Total Item: 691,40

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 5

Descrição: armário aparador com portas de correrdimensões: 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.: 1.068,50

Unidade: Unidade

Total Item: 1.068,50

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO
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Item: 6

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".
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.463,60

Unidade: Unidade

Total Item: 1.463,60

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 7

Descrição: Mesa de reunião redonda 100x075x060Tampo confeccionado em chapa de mdp contínuo com 25mm de 
espessura.Painel frontal confeccionado em chapa de mdp contínuo com 18mm de espessura de baixa pressão nas 
duas faces.Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa. Fixada ao substrato pelo 
processo de colagem para tampo laterais e demais partes.Perfil em U para fixação das sapatas em chapa de aço 
1,5mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso.Sapatas 
niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática. Na cor "TABACO".
Quantidade: 1 Valor Unit.: 540,50

Unidade: Unidade

Total Item: 540,50

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 8

Descrição: Armário baixo com 02 portasDimensões: 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 sustenta-se 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".
Quantidade: 2 Valor Unit.: 440,00

Unidade: Unidade

Total Item: 880,00

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Item: 1

Descrição: Mesa de escritório estrutura em MDF 30mm, e acabamento BP, costas na cor do móvel, com altura de 74,5 
cm; largura de 1,57cm; profundidade de 0,70 cm, com 3 baias medindo 1,30 cm de altura e gaveteiro de rodinhas, com 
três gavetas, com chave, cor branco ovo, estrutura em MDF 30mm, e acabamento BP, costas na cor do móvel, gavetas 
em MDF 15mm com altura de 60,5cm, largura de 38,5cm e profundidade de 37,5cm, puxadores de perfil em alumínio 
com ótimo acabamento, cor branco ovo
Quantidade: 2 Valor Unit.: 990,00

Unidade: Unidade

Total Item: 1.980,00

Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO
Quant.: 1 Total: 1.980,00LOTE 28 990,00Num: 091
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Item: 1

Descrição: Cadeira giratóriaCadeira 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 semi-brilho.- Dimensões aproximadas 
da cadeira:altura da cadeira: 880 ? 1075 mmprofundidade da cadeira: 745 mmlargura da cadeira: 645 mmextensão 
vertical do encosto: 435 mmlargura do encosto: 435 mmprofundidade da superfície do assento: 460 mmlargura do 
assento: 475 mmaltura da superfície do assento: 445 ? 560 mm
Quantidade: 27 Valor Unit.: 407,00

Unidade: Unidade

Total Item: 10.989,00

Marca: PELEGRIN Modelo:
Quant.: 1 Total: 10.989,00LOTE 2 407,00Num: 001

Item: 1

Descrição: Smart TV 55" UHD 4K Borda UltrafinaVisual Livre de Cabos Wi-Fi HDMICaracterísticas:- Processador: UHD-
Sistema operacional: Tizen-Clear Motion Rate: 120-PQI (Picture Quality Index): 2100-HDR (High Dynamic Range): 
HDR Premium-Com HDR+.-Tipo de alto-falante: 2 canais -Com Bluetooth de Áudio.-Com Interação por voz. - Com 
Múltiplos assistentes - Com Navegador (Web Browser).-Com Galeria.- Com Espelhamento do Smartphone para TV, 
DLNA.- Com Espelhamento por Aproximação. -Com Som da TV para smartphone.- Com Espelhamento de Áudio.- Com 
Bluetooth (BT4.2)-Entrada de Composto (AV): 1- Com Legenda.Voltagem : BivoltGarantia mínima de 12 meses após a 
entrega.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 3.624,00

Unidade: Unidade

Total Item: 43.488,00

Marca: samsung Modelo:
Quant.: 1 Total: 43.488,00LOTE 16 3.624,00Num: 051

Item: 1

Descrição: Aparelho purificador de água, bivolt, com três opções de temperatura (natural, gelada ou fria). Com sistema 
de refrigeração abaixo de 10º C e fluxo contínuo ou controlado de água. Com filtro de carvão ativado que retira gostos e 
odores e filtro de polipropileno que retira partículas, deixando a água limpa. Dimensões aproximadas do produto sem 
embalagem altura 33 cm, largura 25 cm, profundidade 28,4 cm e peso 4,7 kg. Garantia mínima de 12 meses após a 
entrega.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 539,00

Unidade: Unidade

Total Item: 1.078,00

Marca: consul Modelo:
Quant.: 1 Total: 1.078,00LOTE 19 539,00Num: 049

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado, Split 12.000 BTU/h Quente e Frio. Ecologicamente correto com funcionamento através de 
gás ecológico R-410A, que não agride a camada de ozônio.Funções inteligentes Economizando energia, com função 
Auto-Limpeza para evitar a proliferação de odores e de mofo. Com Sistema de filtragem altamente eficaz para retém 
até 99,9% das bactérias Escerichia Coli e Staphylococcus Aureus. Especificações mínimas:Altura Condensadora: 
600;Altura Evaporadora: 360Com Aviso Limpa Filtro;Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 BTUsCiclo: 
Quente/Frio;Classificação Energética: A;Com Controle Remoto;Com Desumidificação;Distância Máxima entre 
Evaporadora e Condensadora: 5 metros;Com Filtro anti-bactéria;Gás Refrigerante: R-410ªCom Evaporadora;Potência 
Aquecimento (W): 1085Potência Refrigeração (W): 1085Com Regula Velocidade de Ventilação;Serpentina: 
Cobre;Sistema de Fase: Monofásico;Com Sleep;Com Swing;Com Timer;Tipo de Condensadora: vertical (barril);Com 
Turbo;Voltagem: 220vTipo: SplitGarantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.699,00

Unidade: Unidade

Total Item: 6.796,00

Marca: gree Modelo:
Quant.: 1 Total: 6.796,00LOTE 20 1.699,00Num: 059

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: electrolux Modelo:
Quant.: 1 Total: 574,00LOTE 22 574,00Num: 008

DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME 28.453.476/0001-05 66.813,99
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Descrição: Micro-ondas, 31L com Grill ME41XPotência (watts): 1500; Capacidade total (litros): 31Cor:branca; Voltagem: 
127v; Visor lcd: Timer,Relógio; Painel digital
Quantidade: 1 Valor Unit.: 574,00 Total Item: 574,00

Item: 1

Descrição: Refrigerador, 435 litros, Tipo de Degelo FrostFree Características Gerais: TURBO FREEZER E DRINK 
EXPRESS, Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas, escolhem automaticamente a 
temperatura ideal para cada situação, FAST ADAPT Prateleiras deslizantes que possibilitam variadas configurações 
internas da geladeira e freezer, otimiza o espaço de forma rápida e simples, organizando itens de diferentes tamanhos 
e formatos. ILUMINAÇÃO EM LED Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo (kWh) 49,8 Capacidade de armazenagem total (L) 431, Capacidade de 
armazenagem do refrigerador (L) 303 Tensão/Voltagem 110V Capacidade de armazenagem do freezer (L) 128. 
Garantia mínima de 12 meses após a entrega do equipamento.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.888,99

Unidade: Unidade

Total Item: 3.888,99

Marca: electrolux Modelo: TF55
Quant.: 1 Total: 3.888,99LOTE 23 3.888,99Num: 044

Item: 1

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 semi-brilho.- dimensões aproximadas da cadeira:altura da cadeira: 900 mmprofundidade total 
da cadeira: 595 mmlargura total da cadeira: 560 mmextensão vertical do encosto: 435 mmlargura do encosto: 435 
mmprofundidade da superfície do assento: 460 mmlargura do assento: 475 mmaltura do assento: 455 mm
Quantidade: 16 Valor Unit.: 354,00

Unidade: Unidade

Total Item: 5.664,00

Marca: RIO FLEX Modelo: FXTM01F2

Quant.: 1 Total: 5.664,00LOTE 3 354,00Num: 056

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA 
ESCRITORIO LTDA 

31.075.213/0001-06 5.664,00

Item: 1

Descrição: Sofá 2 lugares- Assento e encosto - confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura 
com espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada.- Almofada em espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 
mm de espessura média.- estrutura do sofá em madeira de 1? de espessura.- revestimento em CEC fixado por 
grampos.- Laterais - confeccionadas em chapa de eucatex de 3 mm de espessura. espuma expandida/laminada, isenta 
de cfc, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média.- Estrutura do sofá em madeira de 1? de espessura.- Revestimento 
em CEC fixado por grampos.- Estrutura - tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo.- 
Acabamento - os componentes metálicos pintados de acordo com as normas ambientais vigentes.- Dimensões 
1390x720x820
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.290,00

Unidade: Unidade

Total Item: 2.290,00

Marca: CAVALETTI Modelo: BOX

Quant.: 1 Total: 2.290,00LOTE 4 2.290,00Num: 031

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: W3 Modelo: PPM

Quant.: 1 Total: 15.400,00LOTE 5 1.540,00Num: 067

M.P.BECK & CIA LTDA 33.226.517/0001-52 17.690,00
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Descrição: Estante porta prateleira de plano em aço 4/600-Estantes com medidas aproximadas 1850x600x1250mm. 
Todos os componentes da estante (prateleiras, colunas e reforços) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 
1008 a 1012. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, confeccionadas em chapa #14, abas de 30mm 
perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Dezesseis (16) travessas metálicas com seção C, 
com 70mm de altura, sendo oito (08) com 1850mm de largura e oito (08) com 600mm. A junção das duas deve ocorrer 
de maneira que formem quatro planos para descanso de um plano com aproximadamente 1850x600mm com chapa de 
aço.Os acessórios sapatas metálicas devem ser dispostas e parafusadas individualmente na extremidade inferior de 
cada coluna, evitando o contato direto de arestas cortantes do aço com o piso.-Sistema de tratamento anti-ferruginoso 
garantindo maior resistência a intempéries. A pintura, deve ocorrer de maneira homogênea por tinta do tipo hibrida 
(epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.540,00 Total Item: 15.400,00

Item: 1

Descrição: Arquivo de aço com chave.Confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente 
em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (a x l x p), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três 
reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com 
capacidade para no mínimo de 25 kg cada.- Sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois 
amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha".-Puxadores 
estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-
etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves.- Nas quatro extremidades 
inferiores da base do arquivo devem ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de 
lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve 
abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores de polímero injetado (preto), sextavado em aço com 
rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. - Sistema de tratamento anti-ferruginoso para garantir maior resistência a 
intempéries pintado em tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) na cor cinza cristal, para maior aderência e resistência
Quantidade: 13 Valor Unit.: 988,00

Unidade: Unidade

Total Item: 12.844,00

Marca: Metal Poliana Modelo: Q2220
Quant.: 1 Total: 12.844,00LOTE 6 988,00Num: 093

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA 23.206.565/0001-25 12.844,00

Item: 1

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: 7 Valor Unit.: 2.523,90

Unidade: Unidade

Total Item: 17.667,30

Marca: IdealPC Modelo: i02G500 + Mon. 24"
Quant.: 1 Total: 17.667,30LOTE 7 2.523,90Num: 032

Item: 1

Descrição: Aparelho telefônico, convencional, com teclas mínimas das funções: flash, redial e mute, níveis de 
campainha ajustáveis, pinos padrões; flash com duração de 100 a 250 ms, na cor preta, com melodias padrões. 
Garantia mínima de 12 meses após a entrega
Quantidade: 10 Valor Unit.: 49,90

Unidade: Unidade

Total Item: 499,00

Marca: Intelbras Modelo: Pleno
Quant.: 1 Total: 499,00LOTE 18 49,90Num: 067

Item: 1

Descrição: Mouse óptico com scrollCom sensor óptico de alta precisão e sensibilidade mínima de 800dpi. Garantia 
mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 14,90

Unidade: Unidade

Total Item: 149,00

Marca: Movitec Modelo: OMFC-01
Quant.: 1 Total: 149,00LOTE 24 14,90Num: 006

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Multilaser Modelo: PD588
Quant.: 1 Total: 288,00LOTE 25 24,00Num: 091

FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES 
LTDA.

33.932.632/0001-42 19.683,30
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Descrição: Pen drive 16 GB, garantia mínima de 03 meses contra defeitos de fabricação.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 24,00 Total Item: 288,00

Item: 1

Descrição: Teclado interface USB padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão, sendo obrigatório "ç / Ç". Garantia 
mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 30,00

Unidade: Unidade

Total Item: 300,00

Marca: Mymax Modelo: Daily
Quant.: 1 Total: 300,00LOTE 26 30,00Num: 049

Item: 1

Descrição: Bateria Selada para Nobreak, VRLA, Corrente: 7Ah, Tensão: 12V. Garantia mínima de 12 meses após a 
entrega.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 78,00

Unidade: Unidade

Total Item: 780,00

Marca: Powertek Modelo: EN012
Quant.: 1 Total: 780,00LOTE 27 78,00Num: 016

Item: 1

Descrição: Monitor Horizontal/Vertical, 21,5", LED 22bn550y FullHdHdmiPivot. Preto. Garantia mínima de 12 meses 
após a entrega. Referência marca LG.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 893,00

Unidade: Unidade

Total Item: 4.465,00

Marca: LG Modelo: 22BN550Y
Quant.: 1 Total: 4.465,00LOTE 9 893,00Num: 012

AMMO INFORMATICA LTDA 07.300.151/0001-04 4.465,00

Item: 1

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

Quantidade: 5 Valor Unit.: 314,99

Unidade: Unidade

Total Item: 1.574,95

Marca: Afox Modelo: Radeon 2GB DDR3
Quant.: 1 Total: 1.574,95LOTE 11 314,99Num: 040

STOCKI E ALMEIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 40.781.430/0001-02 1.574,95

Item: 1

Descrição: Scanner de mesa ? Especificações mínimas:Velocidades de digitalização* (retrato, tamanho carta/A4, preto-
e-branco/tons de cinza/cores): Até 40 ppm a 200 dpi e 300 dpi / 40 ppm simplex, 80 ipm duplex- Volume diário 
recomendado: até 5.000 páginas por dia- Processamento de imagens: i1190: Executado no computador do usuário- 
Tamanho máximo do documento: 215 mm x 355,6 mm (8,5 pol x 14 pol);Tamanho mínimo: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 
2,56 pol); Largura mínima: 50,8 mm (2 pol) quando centrado usando guias visuais Modo de documentos longos: até 3 
metros (118 pol.)- Alimentador: Até 75 folhas (20 lb./80 g/m²) e processa documentos de pequena dimensão, como 
documentos de identidade, cartões rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de seguros, com USB 2.0 de alta 
velocidade, USB 3.0, formato do arquivos de saída: JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, PNG numa ou varias 
folhas, resolução óptica : 600 dpi, iluminação: LED duplo, requisitos elétricos: 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz, , 
sistemas suportados : -WINDOWS 7 PRO (32 bits), MS-WINDOWS 8.1 ENTERPRISE (64 bits), MS-WINDOWS 10 
PRO e ENTERPRISE (32 bits e 64 bits), OPENSUSE 11.1 (32 bits), SUSE LINUX ENTERPRISE DESKTOP 1 ubuntu 
desktop 16.04 lts ( 64 bits).Garantia mínima de 12 meses após a entrega.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 2.750,00

Unidade: Unidade

Total Item: 5.500,00

Marca: CANON Modelo: DR-C240
Quant.: 1 Total: 5.500,00LOTE 12 2.750,00Num: 086

LEONARDO A VERZA 07.460.912/0002-76 5.500,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Megastar Modelo: SPA122BTK
Quant.: 1 Total: 1.450,00LOTE 13 725,00Num: 086

CONNECTGOV LTDA 38.047.263/0001-29 1.450,00
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Descrição: Caixa Som Amplificada Alça Bivolt Bluetooth Microfone Bluetooth, Cartão de memória TF, USB, Rádio FM; 
frequência de 20Hz-20KHz +-3dB; Potência: 2000w pmpo; Dimensões aproximadas da Caixa: Altura: s/alça - 56 cm; 
c/alça ? 83; Largura: 31 cm; Comprimento: 35 cm. Garantia mínima de 12 meses após a entrega.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 725,00 Total Item: 1.450,00

Item: 1

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.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 200,00

Unidade: Unidade

Total Item: 1.000,00

Marca: IMILAB Modelo: W88 H (CMSXJ22A) USB com 
Lente 3.6 mm de 2MP

Quant.: 1 Total: 1.000,00LOTE 14 200,00Num: 092

RODRIGO BRAATZ CANDIDO-ME 13.141.137/0001-08 1.000,00

Item: 1

Descrição: Projetor 3500 Lumens Resolução mínima: 3500 em cores/branco; - Conexões: 01 HDMI - 02 VGA (D-Sub 
15 pin) - 01 RCA (Video amarelo) - 02 RCA (Audio Branco e Vermelho) - 02 Áudio Stereo Mini - 01 USB Type A 
(Memória USB, Wireless LAN, Camêra, Download) - 01 USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download) - 01 
R232c - 01 RJ45.Garantia mínima de 12 meses após a entrega. 
Quantidade: 3 Valor Unit.: 3.998,00

Unidade: Unidade

Total Item: 11.994,00

Marca: EPSON Modelo: POWERLITE X49
Quant.: 1 Total: 11.994,00LOTE 15 3.998,00Num: 029

DATAGOV INFORMÁTICA LTDA - EPP 06.074.895/0001-95 11.994,00

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE: DOUGLAS DAVI CRUZ

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
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TOTAL DO PROCESSO: 17.116,00

Item: 1

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUCIONAL:Tipo Jato de TintaImprime Frente e Verso Sistema de Impressão 
ColoridoConexões: Wi FiWirelessVelocidade de Impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppmResolução máxima da 
Impressão Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel.Capacidade da bandeja: Capacidade 
de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões 
postais, Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 
30 cartões postaisTipo do Papel para Impressão: papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta A4, 
carta.Suprimentos: Tinta de substituição: 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas, 500 ml garrafas coloridas, 
Rendem até 7.500 páginas, , Voltagem Bivolt.Requisitos do Sistema : Windows Vista/Windows 7/Windows 
8/8.1/Windows 10 (32bit/ 64bit), Windows Server 2003 SP2 ¿ Windows Server 20167.Manual de instalação CD-ROM 
com drivers Cabo de energia Cabo USB4 Garantia do Fornecedor: 12 Meses
Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.238,00

Unidade: Unidade

Total Item: 12.380,00

Marca: EPSON Modelo: L3150
Quant.: 1 Total: 12.380,00LOTE 1 1.238,00Num: 008

Item: 1

Descrição: Switch Não Gerenciável 24 portas Gigabit 10/100/1000 Montável em Rack QoS - DGS-
1024CEspecificações:- Portas RJ-45 Gigabit: 24- Auto mdi/mdix: Sim- Capacidade switch: 48Gbps- Taxa máxia de 
encaminhamento de pacotes: 35.712 Mbps- Store & Forwarding: Sim- Dissipação máxima de calor: 46.035 BTU/h- 
mtbf: 247,291 horas- Tamanho do buffer de pacote: 512kbpsAlimentação:- Voltagem: Bivolt automático (110V/220V. 
garantia 12 meses
Quantidade: 1 Valor Unit.: 945,00

Unidade: Unidade

Total Item: 945,00

Marca: TP-LINK Modelo: TL-SG1024D
Quant.: 1 Total: 945,00LOTE 3 945,00Num: 026

AMMO INFORMATICA LTDA 07.300.151/0001-04 13.325,00

Item: 1

Descrição: Tinta Corante: Quantidade de tinta: 500 ml.Tinta na cor: Preto , Amarelo , Azul, Verde ou vermelho) PH 
Balanceado.Microfiltrada a menos de 0,02 microns10 Unidades sendo duas ( 2) garrafas de cada cor de tinta citada 
acima.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 207,00

Unidade: Unidade

Total Item: 2.070,00

Marca: EPSON Modelo:
Quant.: 1 Total: 2.070,00LOTE 2 207,00Num: 053

Item: 1

Descrição: Mini Rack Parede Standard 19 16U P470 Material soldadoEstrutura em chapa de aço 0,75 /1,2mm Laterais 
removíveis confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm com fecho rápido e exaustão em forma de venezianasVisor 
em acrílico e fechadura cilíndrica com chavesTeto com abertura para instalação de até 2 microventiladores 
(cooler)Planos de fixação frontal em chapa de aço 1,2mm reguláveis na profundidadeAberturas na parte inferior e 
superior para passagem de cabos Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado: 12 meses de garantia.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 718,00

Unidade: Unidade

Total Item: 718,00

Marca: CWB Modelo:
Quant.: 1 Total: 718,00LOTE 4 718,00Num: 096

DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME 28.453.476/0001-05 2.788,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021
Processo Administrativo Nº 375/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 30/08/2021 08:37:31
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Item: 1

Descrição: Nobreak NET4+ 1500VA Bivolt - 27296Especificações:Entrada: Bivolt AutomáticoSaída: 115V Nobreak 
interativo com regulação on-line Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) Estabilizador interno com 
4 estágios de regulação Filtro de linha internoPorta fusível externo com unidade reserva Tomadas de saída NBR 
14136: 5 no modelo 1500VA Extension Cord Grátis: extensão com mais 4 tomadas (nos modelos 1500VA). Conector 
de engate rápido: para expansão de autonomia Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria 
Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com 
memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico. Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do 
equipamento. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos e a presença de 
aterramento.Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, 
inclusive com o nobreak desligado. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start) Circuito 
desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e 
similares (cargas não lineares)Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de 
vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura Botão liga/desliga temporizado com função 
MuteInversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)Garantia:12 meses de garantia
Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.003,00

Unidade: Unidade

Total Item: 1.003,00

Marca: SMS Modelo: 27296
Quant.: 1 Total: 1.003,00LOTE 5 1.003,00Num: 059

FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME 23.964.820/0001-07 1.003,00

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

2 de 2Gerado em: 16/09/2021 10:15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR
IPIRANGA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA 
 

RESOLUÇÃO nº 10/2021 
 

Considerando a Lei n° 2.322, de 31 de março de 2015, que altera a lei Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (1210/1996); 

Considerando a Deliberação nº 38/2021 – CEDCA/PR de 16 de julho de 2021. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no uso de suas atribuições e de 
acordo com a plenária nº 360/2021, de 16 de setembro de 2021. 
 
RESOLVE: 
 
APROVAR o Termo de Adesão do Incentivo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de repasse 
de recursos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA. 

 

Ipiranga, 16 de setembro de 2021 

 

Nilton Adriano Gasparelo  

Presidente do CMDCA 
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IPIRANGA, 17 DE SETEMBRO DE 2021ANO 7 - EDIÇÃO Nº 1425

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

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL Nº. 104/2021 
ABERTURA E JULGAMENTO 
11/08/2021 – 16:00 HORAS 
 
ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, declara DESERTOS os lotes n°. 17 e 
21, do Pregão Presencial  n.º 1104/2021, em razão de não acudir interessados. 
 
LOTE 17 -Valor Máximo do Lote: R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 

Ordem Especificação Unid Qtde Valor 
Máx. 
Unit.  

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Nobreak NET4+ 1500VA Bivolt  
Entrada: Bivolt Automático; Saída: 115V ; Nobreak interativo 
com regulação on-line; Forma de onda senoidal por 
aproximação (retangular PWM); Estabilizador interno com 4 
estágios de regulação; Filtro de linha interno; Tomadas de 
saída NBR 14136: 5 no modelo 1500VA. Garantia mínima 
de 12 meses após a entrega. 

UN 7 700,00 4.900,00 

 
LOTE 21 - Valor Máximo do Lote: R$2.639,96 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis 
centavos). 
 

Ordem Especificação Unid Qtde Valor 
Máx. 
Unit.  

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 Climatizador, quente e frio com alertas automáticas e função 
íon 5 em 1: aquece, refresca, filtra, ventila e umidifica. 
Com 3 níveis de aquecimento. No calor ele refresca, 
reduzindo a sensação térmica. Umidifica o ar amenizando os 
desconfortos do ar seco, ventila ajudando na circulação do 
ar e filtra com tripla proteção: antipoeira, antimofo e 
antibactéria. Ainda conta com a função íon que elimina 
99,9% das bactérias do ar. 
Especificações mínimas: 
Capacidade máxima da água: 5,5 litros 
Tipo de Ciclo: Quente e Frio 
Direcionadores de Ar: Com Aletas Automáticas 
Velocidade :3 
Com Ar quente 
Com Dupla filtragem 
Voltagem:127V / 220V 
Potência modo ventilar: 70W 
Potência em modo aquecer: 1200W (127V) / 2000W (220V) 
Frequência: 60 Hz 
Vazão máxima de ar: > 280 m³/h 
Ruído:<55 db  
MEDIDAS aproximadas: 
Dimensões do produto (LxAxP) cm – 25 x 70,4 x 33. 
Garantia mínima de 12 meses após a entrega do 
equipamento. 

UN 4 659,99 2.639,96 

 
Ipiranga - PR, 16 de setembro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 94/2021 

 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTARTADA:  TATIANE KAROLINE GUERLINGUER, inscrita no CPF/MF sob o nº. 099.220.929-30, portadora do RG n.º 
13.489.898-4 SESP/PR, com endereço na Rua 7 de Dezembro, n.º 626, Centro, na cidade de Ipiranga/PR. 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo: Contratação de pessoa física para prestação de serviços profissionais de psicólogo em 
atendimento à Secretaria de Saúde, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de 
Pregão Presencial nº. 26/ 2021. 
 
DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, ficam a vigência e execução prorrogadas até a data de 15/03/2022(quinze de 
março de 2022).  
 
FORO: 
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná 
Ipiranga - PR,  14 de setembro de 2021. 

 
CONTRATANTE: 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

CONTRATADA: 
 
 

   
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 94/2021 
 
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATADA: TATIANE KAROLINE GUERLINGUER, inscrita no CPF/MF sob o nº. 099.220.929-30, portadora do RG n.º 
13.489.898-4 SESP/PR, com endereço na Rua 7 de Dezembro, n.º 626, Centro, na cidade de Ipiranga/PR. 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo: Contratação de pessoa física para prestação de serviços profissionais de psicólogo em 
atendimento à Secretaria de Saúde, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de 
Pregão Presencial nº. 26/ 2021. 
 
DOS ACRÉSCIMOS: 
De acordo com o Artigo 65, da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor incialmente contratado 12.000,00(doze mil reais), 
para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA: 
LOTE 1:  

Item Descrição Unid. Quant. Valor 
Unit. R$ 

Valor 
Total R$ 

 
 
 
2 

Prestação de serviços profissionais de psicólogo, sendo 1 profissional, 
com carga horária de 40 horas semanais, para atuar na Secretaria 
Municipal de Saúde, Hospital Municipal, Centros de Especialidades e 
demais locais de atendimento que se façam necessários, conforme a 
programação e determinação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
 
MES 

 
 
 
6 

 
 
 
2.000,00 

 
 
 
12.000,00 

 
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
08.001.10.302.0012.2.033.187-3.3.90.34.00.00. – 303 
08.001.10.302.0012.2.033.447-3.3.90.34.00.00. - 303 
 
DO FORO:  
Foro da Comarca de Ipiranga. 
 
Ipiranga - PR,  14 de setembro de 2021. 
 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 
TATIANE KAROLINE GUERLINGUER 

 

CONTRATADA 
 

   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 51/2021 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATADA: RAVATO DIESEL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.578.240/0001-01, com endereço na BR 
476, KM 279, 560, SÃO JOAQUIM Cep: 83900000, na cidade de SÃO MATEUS DO SUL/PR. 
 
DO OBJETO  
Fornecimento de combustíveis: diesel S10, diesel S 500, em atendimento as  Secretarias de: Obras e Transportes, 
Gabinete do Prefeito, Administração, Saúde, Esportes, Assistência Social, Urbanismo, Meio Ambiente, Agropecuária 
e Educação e Cultura, do Município de Ipiranga/PR. 
 
DO VALOR:  
De acordo com o Artigo 65, da Lei Federal nº. 8666/93, e previsão na Cláusula Quarta e seus Parágrafos, do termo 
inicial celebrado entre as partes, ficam acrescidos os quantitativos abaixo relacionados, passando o objeto 
contratado a ser executado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a contar da vigência deste Termo, com as 
seguintes especificações e valores unitários: 
LOTE 1:  

Item Descrição Unid. Qtde Valor Unit. R$ Valor total  
1 OLEO DIESEL S10 L 13.231,82 4,2471 56.196,86 

 
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
As despesas decorrentes da alteração do valor contratado descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, correrão 
à conta de recursos constantes do Orçamento Vigente do CONTRATANTE e Convenio n°. 215/2021 – SEAB e 
Município de Ipiranga: 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
12.001.20.606.0022.2068-551-.3.3.90.30.00.00. – 817 - MATERIAL DE CONSUMO 
 
DO FORO: 
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga-PR, 16 de setembro de 2021. 
 
CONTRATANTE: 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
CONTRATADA 
RAVATO DIESEL LTDA. 
FERNANDO GONZAGA PINTO 
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