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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 70/2016
EXTRATO DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A
PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, E
CONSTRUTORA DALAZ EIRELI ME, NA FORMA ABAIXO.

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020
Processo Administrativo Nº 190/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
Data de Publicação: 05/08/2020 09:27:22

TOTAL DO PROCESSO: 31.840,00

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DELLA BIANCA
LTDA -ME
LOTE 1
Item: 1

Quant.: 1
Unidade: Unidade

04.287.566/0001-05

Num: 060

31.840,00

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Modelo:

31.840,00
Total: 31.840,00

Item: 2

Valor Unit.: 6,00

Unidade: Unidade

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Total Item: 1.200,00
Modelo:

Item: 3

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Total Item: 90,00
Modelo:

Item: 4

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Total Item: 120,00
Modelo:

Item: 5

Valor Unit.: 9,00

Unidade: Unidade

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Total Item: 450,00
Modelo:

Descrição: FSH
Quantidade: 10
Item: 6

Valor Unit.: 15,00

Unidade: Unidade

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA

Total Item: 150,00
Modelo:

Item: 7

Valor Unit.: 19,00

Unidade: Unidade

Marca: LABORATÓRIO DE
ANALISES CLÍNICAS DELLA
BIANCA LTDA
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OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº.
123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para fornecimento de materiais de limpeza, proteção e segurança (máscaras,
totem, tapetes e demais materiais), em atendimento às Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 04/2020, torna público para
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada
no dia 31/08/2020, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme especificado no Edital de
Licitação Pregão Eletrônico n°. 81/2020
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, e e-mail.

Descrição: Hemoglobina glicada
Quantidade: 250

Diego Valerio de Col Dalazoana

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 81/2020

Descrição: Fosfatase alcalina
Quantidade: 50

LUIZ CARLOS BLUM

CONTRATADA:
CONSTRUTORA DALAZ LTDA

Valor Unit.: 12,00

Unidade: Unidade

CONTRATANTE:
Prefeito Municipal

Descrição: COMBS INDIRETO
Quantidade: 10

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Ipiranga - PR, 18 de agosto de 2020.

Valor Unit.: 6,00

Unidade: Unidade

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
De acordo com a cláusula quarta e vigésima segunda do termo inicial e Artigo 57 da Lei Federal nº. 8666/93, ficam prorrogados
os prazos de vigência e execução até 31/12/2020 (trinta e um dias do mês de dezembro de 2020).

As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Descrição: Albumina (soro)
Quantidade: 15

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de obras e serviços de construção de quadra coberta, com área total de 861,56 m2
(oitocentos e sessenta e um vírgula cinquenta e seis metros quadrados), LOTE 1: Local do Objeto: Rua Ageu Grein Taques, ao
lado da Escola Municipal Anita Taborda Púglia, a preços fixos e sem reajuste, compreendendo os serviços de: serviços
preliminares, movimento de terra, infraestrutura, superestrutura, paredes e painéis, cobertura, esquadrias, revestimento, pisos,
pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, drenagem pluvial, instalações elétricas, sistema de proteção contra
descarga atmosférica, serviços diversos, colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 270 (duzentos e
setenta) dias. A obra deverá ser executada de acordo com os projetos, especificações técnicas, memoriais e demais peças e
documentos sob o regime de empreitada por peço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com
os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Dispensa de Licitação nº. 44/2016, ratificada em
08/04/2016 pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 08/04/2016, não
atingidas pelo presente instrumento.

Descrição: Ácido Úrico (soro)
Quantidade: 200

PÁGINA - 1

Total Item: 4.750,00
Modelo:

Ipiranga-PR, aos 17 de agosto de 2020.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.

1 de 2

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PÁGINA - 2
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

PREGÃO ELETRONICO Nº. 70/2020

RESOLUÇÃO MD Nº 12/2020

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos
os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 70/2020, conforme
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Seleção e contratação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte Microempreendedor individual, para fornecimento de
lixeiras comunitárias para descartes de recicláveis nas comunidades rurais, através do Convênio 397/2017 com o Instituto das Águas do Paraná ÁGUASPARANÁ, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
FORNECEDOR: ELCI ELAINE SCHONWALD SCHULZ - CNPJ: 30.980.542/0001-39
Valor Total do Fornecedor: 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).
Item
Descrição
Unid.
Lixeira em aço galvanizado a ser implantada em comunidades rurais para fins
de coleta de descartes recicláveis. Dimensões de 2,80 x 1,50m de boca, 2,50 x
1 1,20m de fundo e 1 metro de altura.
UN
2 Placa informativa em chapa de aço galvanizado de dimensões 1,20 x 0,85m.
UN

Qtde

Valor Unit.

20
27

973,5290
71,4600

Institui normas para a modalidade de licitação
denominada pregão nas formas presencial e eletrônico,
para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito
da Câmara Municipal de Ipiranga.

Valor Total
19.470,58
1.929,42

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo Regimento Interno, aprova a seguinte RESOLUÇÃO:

Ipiranga/PR, 18 de agosto de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUCIPAL DE IPIRANGA, STADO DO PARANA
DECRETO Nº. 76/2020
SÚMULA: Dispõem sobre medidas temporárias e emergenciais, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, para
prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo
Coronavírus;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria
de Estado de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto do Governador do Estado do Paraná nº 4301/2020, 4317/2020 e 4388/2020, que instituiu medidas de
enfrentamentos decorrentes do COVID-19 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO a necessidade de controle e prevenção no Município de Ipiranga para enfrentamento emergencial;
CONSIDERANDO o recebimento da Recomendação administrativa nº 03/2020 do Ministério Público da Comarca de Ipiranga;
CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 55/2020 do Conselho Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus –
COVID-19 (CMPEC);
CONSIDERANDO o recebimento da ata nº 1 do Conselho Técnico do Covid da secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 27/2020 e Decreto Municipal nº 71/2020:
DECRETA:
Art. 1º. Ficam alterados os art. 1º e 5º do Decreto Municipal nº 71/2020, que passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 1º. Além das medidas de controle e combate já definidas pelo Decreto Municipal nº 27/2020 e leis federais e estaduais, no
âmbito municipal, pelo período compreendido entre 19 de agosto de 2020 até 25 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado:
a) fica instituído o toque de recolher no Município de Ipiranga no período definido entre às 22 horas até às 4 horas
do dia seguinte;
b) os supermercados devem adotar medidas para que impeçam a entrada de crianças menores de 12 anos,
devendo evitar a aglomeração e obedecendo as regras de distanciamento social;
c) que em todos os supermercados, órgãos públicos, bancos e locais de grande circulação de pessoas seja
aferida a temperatura com termômetro infravermelho (sem contato) e disponibilizar álcool gel para possibilitar a
entrada no recinto, devendo, ainda, realizar a assepsia das cestas e carrinhos a cada cliente;
d) a realização de qualquer culto ou evento religioso presencial, fica condicionado a apresentação e aprovação de
plano de contingência pelo Conselho Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID (CMPEC);
(...)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Institui as normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade Pregão nas formas
presencial e eletrônico, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da
contratação, com observância da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, das regras estabelecidas nesta Resolução,
aplicando-se subsidiariamente no que couber as normas da Lei Federal n o 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública.
§ 1o Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado.
§ 2o A licitação na modalidade pregão não se aplica às contratações de obras de engenharia
complexas, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.
Art. 2o Pregão é a modalidade de licitação, do tipo menor preço, em que a disputa pelo
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita por meio de propostas de preços escritas e lances
sucessivos em sessão pública.
Art. 3o A licitação na modalidade Pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório, julgamento objetivo, e os correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade.
Parágrafo Único: As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidades entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 4o Todos quantos participem do Pregão têm direito público subjetivo a fiel observância do
procedimento estabelecido nesta Resolução, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento,
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Art.
5o
Ao
Presidente
da
Câmara
Municipal
I – designar o Pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio;

IV – autorizar a abertura da licitação indicando a forma de pregão a ser adotada;
V – aprovar o termo de referência;
caso;

VI – fixar as condições de prestação de garantia de execução do contrato ou dispensá-la, se for o

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

XII– revogar ou anular, total ou parcialmente, o processo licitatório.
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cabe:

III – solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes da
equipe de apoio quando tratar-se de pregão eletrônico;

VII – designar os responsáveis pela elaboração e assinatura do edital;

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

Ipiranga

II – indicar o provedor do sistema do pregão eletrônico;

Art. 5º. A população pode DENUNCIAR o descumprimento das normas de proteção e prevenção ao COVID-19 através da
Ouvidoria da Saúde, telefone n. (42) 3242 1360, ramal 206, e n. (42) 3242 1397, ramal 206, e-mail:
ouvidoriasaude@ipiranga.pr.gov.br, site Ipiranga.pr.gov.br (entrar cidadão/ouvidoria/realizar solicitação/escolher: categoria e indicar
saúde (durante o horário de expediente normal) e para a Policia Militar após o horário de expediente, garantido o anonimato.
Parágrafo único. As denúncias devidamente fundamentadas serão objeto de fiscalização pelo setor de Vigilância, com imposição
de penalidades, conforme o previsto neste decreto.

Edifício da Municipalidade, em 18 de agosto de 2020.

de

VIII – decidir os recursos interpostos contra ato do Pregoeiro quando este mantiver sua decisão;
IX – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
X – homologar o procedimento licitatório;
XI – celebrar o contrato; e
Art. 6o Na fase preparatória do pregão será observado o seguinte:
I – caberá ao setor requisitante a elaboração de termo de referência com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
ou frustrem a competição ou sua realização;
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
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II – aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

VII – dirigir a etapa de lances;

III – apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

VIII – a decisão sobre a aceitabilidade da proposta ou lance de menor preço;
IX – verificar e julgar as condições de habilitação;

IV – elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V – definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos
prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução
do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

X – indicar o vencedor do certame;
X – a adjudicação do objeto ao ofertante da proposta ou lance de menor preço, quando não houver
recurso, ou, quando interposto, for acolhido pelo próprio pregoeiro;
XI – a elaboração de ata;

VI – designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
o

§ 1 A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, indicando os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e
no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração.
§ 2o O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar
avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o
caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
Art. 7o A elaboração do edital de pregão deverá observar, no que couber, o disposto no art. 40 da
Lei Federal nº 8.666, de 1993.
§ 1o Os editais podem ainda prever:
I – possibilidade de definição, pelo pregoeiro, de percentual ou valor mínimo de diferença entre os
lances e tempo máximo para sua formulação, no início da fase de lances;
II – a possibilidade de remessa de documentos por meio de e-mail, desde que o licitante se declare
responsável, sob as penas da lei, pela prova de sua autenticidade, a qual será:
do licitante; e
acesso.

a) na sessão do pregão presencial, incluída em ata, exigindo-se nesse caso a assinatura também
b) na sessão do pregão eletrônico, firmada com o uso da chave de identificação e código de

XII – a coordenação dos trabalhos da equipe de apoio;
XIII – receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;
XIV – a proposição à autoridade competente:
a) do adiamento da licitação e da consequente alteração de data; e
b) da revogação ou da anulação, total ou parcial, do processo licitatório.
XV – encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
§ 1o É facultado ao pregoeiro, no interesse da Administração:
I – em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo;
II – solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar

as decisões;

III – no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade
e eficácia, e acessível a todos os interessados; e
IV – relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
§ 2o Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento
de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
Art. 11. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
I – à habilitação jurídica;

III – o prazo de validade das propostas, em princípio, será de sessenta dias, contados da data da
sua apresentação exceto se outro prazo for previsto no edital.
§ 2o É vedado ao edital exigir:
I – garantia de proposta;
II – aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e
III – pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não
serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e da utilização de tecnologia de informação, quando for o caso.
§ 3o Constituem anexo do edital, dele fazendo parte integrante:
I – termo de referência; e
1993.

II – minuta do contrato, quando esse for obrigatório, nos termos art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de

§ 4o Na elaboração do edital deve-se considerar a desnecessidade de repetir condições do Termo
de Referência e cláusulas da minuta do contrato.

II – à qualificação técnica;
III – à qualificação econômico-financeira;
IV – à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema da seguridade social e o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
V – à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso; e
VI – ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art.
78 da Lei n º 8.666, de 1993.
Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V deste
artigo poderá ser substituída, caso previsto no edital, pelo registro cadastral da Câmara Municipal ou por certificado de
registro cadastral de outro órgão desde que atenda aos requisitos previstos na legislação geral.
Art. 12. A fase externa do pregão será iniciada com a publicação de aviso de licitação para a
convocação dos interessados em participar do certame, observando as seguintes regras:
seguintes limites:

I – a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos

Art. 8o Somente poderá atuar como Pregoeiro, o servidor da Câmara Municipal de Ipiranga que
tenha realizado capacitação específica para exercer essa atribuição.

a) para bens e serviços até R$ 40.000,00:

§ 1o A designação do pregoeiro poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se
reconduções, ou para licitação específica.

2. Página oficial do Poder Legislativo na Internet; e

o

§ 2 Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor que reúna qualificação profissional
e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente.
Art. 9º. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases
do processo licitatório.
Parágrafo único. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores
ocupantes de cargo efetivo da Câmara Municipal de Ipiranga, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro.
Art. 10. As atribuições do pregoeiro incluem:
I – receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável
pela sua elaboração ou pelo órgão jurídico, conforme o caso;
II – conduzir a sessão pública;
III – a definição das atribuições dos membros da equipe de apoio;
IV – o credenciamento dos interessados, quando se tratar de pregão presencial;
V – o recebimento:
habilitação;

a) da declaração dos licitantes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
b) do envelope da proposta de preço, quando se tratar de pregão presencial; e
c) da documentação de habilitação, quando se tratar de pregão presencial.

VI – verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório, e a classificação dos proponentes;

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

PÁGINA - 3

1. Jornal de circulação local;
3. Mural da Câmara Municipal.
b) para bens e serviços acima de R$ 40.000,00 até R$ 160.000,00:
1. Jornal de circulação no estado;
2. Jornal de circulação local;
3. Página oficial do Poder Legislativo na Internet; e
4. Mural da Câmara Municipal.
c) para bens e serviços acima de R$ 160.000,00:
1. Diário Oficial do Estado;
2. Jornal de circulação no estado;
3. Jornal de circulação local;
4. Página oficial do Poder Legislativo na Internet; e
5. Mural da Câmara Municipal.
II – do edital e do aviso constarão:
a) definição precisa, suficiente e clara do objeto;
b) a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o
local onde será realizada a sessão pública do pregão; e
c) em caso de pregão eletrônico, o endereço na internet onde ocorrerá a sessão pública, a data e
hora limite para encaminhamento de propostas, a data e hora de realização da sessão pública e a indicação de que o
pregão será realizado por meio de sistema eletrônico; e

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
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III – o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da publicação do aviso, para que os
interessados apresentem suas propostas.

lances, observadas as condições estabelecidas neste artigo;
XVII – para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos, preferentemente:

§ único. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Resolução:

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração; e

I – exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos; e
II – só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Câmara Municipal de Ipiranga.
Art. 13. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão.
§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame;
§ 3o A não-impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de
discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
Art. 14. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública no endereço indicado no edital.

PÁGINA - 4

b) contratação em andamento com preços semelhantes.
XVIII – sendo aceitável a oferta de menor preço, o pregoeiro conferirá a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado e verificará o atendimento das condições fixadas no edital;
XIX – verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
XX – se a oferta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a seleção daquela que atenda ao edital,
e cujo ofertante, uma vez preenchidas as condições de habilitação, será declarado vencedor;
XXI – nas situações previstas nos incisos XII, XIII e XX, o pregoeiro poderá negociar diretamente
com o detentor da melhor oferta, para que seja obtido preço mais favorável, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no edital;
XXII – uma vez declarado o vencedor:

Art. 15. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.

a) qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, a qual
será lavrada em ata;

CAPÍTULO II
DO PREGÃO PRESENCIAL

c) para os licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o prazo de três dias
úteis para apresentação das razões do recurso;

Art. 16. Pregão presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens
ou serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, é feita em sessão pública por meio de
proposta de preços escritas e lances verbais.
Art. 17. A sessão pública do pregão na forma presencial observará as seguintes regras:
I – até o início do horário da sessão, o pregoeiro ou, por delegação deste a equipe de apoio,
procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, comprovando, se for o caso, a
outorga de poderes necessários para a formulação de lances e para a prática dos demais atos inerentes ao pregão,
observando-se ainda que:
certame; e

a) não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
b) não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente.

II – aberta a sessão, o pregoeiro apresentará aos presentes os esclarecimentos sobre a condução
do certame e receberá de cada licitante, além do envelope de proposta, a declaração dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação;
ao certame;

III – a apresentação de proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes

IV – as propostas serão abertas na sessão e somente serão classificadas se estiverem em
conformidade com o edital;
V – as propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da de menor preço,
selecionando-se aquelas que tenham apresentado valores superiores em até dez por cento, relativamente àquela de
menor preço;
VI – quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nas condições definidas no inciso V,
o pregoeiro selecionará as melhores propostas, em ordem crescente de valor, até o máximo de três, quaisquer que
sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais, exceto quando houver empate nas
propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da etapa de lances;
VII – a apresentação de lances verbais pelos licitantes cujas propostas foram selecionadas deverá
ser formulada de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço;
VIII – em alternância ao disposto no inciso VII, o edital poderá admitir a possibilidade de o licitante
oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado em ata, ainda que superior ao menor valor até então
apurado;
IX – quando permitido no edital ou quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes
participantes, poderá ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances e o tempo máximo para sua
formulação;
X – a desistência de apresentação de lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior
ordenação das propostas;
XI – será verificada a compatibilidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da
contratação, caso não se realizem lances verbais;
XII – a proposta única poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do edital e que o
preço seja compatível com os praticados no mercado;
XIII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade daquela classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;

b) o licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão, as quais serão reduzidas a
termo, pelo pregoeiro, na respectiva ata;

d) aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para
apresentação de contrarrazões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente; e
e) após o término da sessão, será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes.
XXIII – a falta de manifestação imediata e motivada por parte do licitante importará na decadência
do direito de interposição de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, na própria
sessão;
XXIV – o recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo;
XXV – decididos os recursos, no prazo de cinco dias úteis, por parte da autoridade competente, e
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto da licitação ao vencedor e
homologará o processo para determinar a contratação;
aproveitamento;

XXVI – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
XXVII – as informações relativas à sessão pública do pregão deverão constar de ata; e

XXVIII – a ata será lavrada por membro da equipe de apoio, sob a orientação do pregoeiro, e será
assinada pelos presentes à sessão.
CAPÍTULO III
DO PREGÃO ELETRÔNICO
Art.18. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizarse-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância, em sessão pública, por meio
de sistema que promova a comunicação pela internet.
Parágrafo Único: O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de
autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas do certame.
Art. 19. O pregão na forma eletrônica observará as seguintes regras:
I – todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame;
II – O Presidente da Câmara Municipal, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes
que participam do pregão na forma eletrônica deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico de pregão, observando-se as seguintes regras:
a) O Presidente designará e solicitará, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do
pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio;
b) o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
c) a chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude do seu descredenciamento pelo provedor do sistema;
d) a perda da senha e a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso;
e) o uso da senha de acesso pelo presidente, pelo pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio
são de sua responsabilidade exclusiva, não cabendo à Câmara Municipal de Ipiranga responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

XIV – se julgar necessário, o pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante titular da
melhor oferta faça entrega de nova planilha de preços readequada ao lance vencedor, desde que esta planilha esteja
prevista no ato convocatório e tenha sido apresentada, preliminarmente, com a proposta comercial;

f) o uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara
Municipal de Ipiranga responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;

XVI – caso entenda que o preço é inexequível, o pregoeiro deverá, antes de desclassificar a oferta,
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço; confirmada a inexequibilidade, e com a
finalidade de tornar mais eficiente o certame, o pregoeiro poderá convocar os licitantes para a apresentação de novos

g) o credenciamento perante o provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico; e
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h) o uso da senha de acesso é plenamente válido para firmar as declarações exigidas no pregão e
a contratação dele decorrente, sendo considerado, para efeitos jurídicos, equivalente à assinatura.

se dar mediante encaminhamento da documentação digitalizada por e-mail ou sistema eletrônico, com posterior
apresentação do original ou cópia autenticada;

III – o licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

XXXI – verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

IV – todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados eletronicamente;
V – a partir da publicação do aviso de licitação para convocação dos interessados em participar do
certame, o sistema deverá permanecer disponível para recebimento das propostas de preço;
certame;

VI – o envio da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao

VII – até o horário previsto para término do envio das propostas, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente enviada;
VIII – a participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
licitante e do subsequente encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no edital;
IX – como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá:
a) encaminhar eletronicamente sua proposta de preço; e
b) declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta atende às demais exigências previstas no edital.
X – a sessão pública do pregão será realizada em ambiente virtual, na rede mundial de
computadores – internet;
XI – a abertura da sessão ocorrerá por comando do pregoeiro, a partir do horário previsto no edital,
com a utilização de sua chave de acesso e senha;
XII – o pregoeiro promoverá, subsequentemente, a divulgação das propostas de preço recebidas,
que o sistema publicará sem a divulgação de autoria, com vistas a possibilitar a competição;
XIII – o pregoeiro examinará a conformidade das propostas, confrontando as especificações e
condições de execução com aquelas detalhadas no edital;
XIV – o pregoeiro deverá classificar todas as propostas que estiverem em conformidade com o
edital, para participar da etapa competitiva, devendo desclassificar aquelas que estiverem em desacordo com o
instrumento convocatório;
XV – iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento, do respectivo horário de
registro e do valor nele consignado;
XVI – os licitantes poderão oferecer lances decrescentes, observado o horário fixado e as regras
de aceitação estabelecidas no edital;
XVII – só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tiver sido
registrado no sistema;
XVIII – alternativamente ao disposto no inciso XVII, o licitante poderá oferecer lance inferior ao
último por ele ofertado e registrado no sistema, desde que expressamente indicado no edital e permitido pelo sistema
eletrônico;
XIX – caso não se realizem lances eletrônicos, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da contratação;
XX – no caso de empate entre duas ou mais propostas de licitantes na mesma condição, em que
seus proponentes não tiverem ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema;
XXI – alternativamente ao disposto no inciso XX, caso o sistema eletrônico não disponha de
funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão convocados por meio do
canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio presencial, em local a ser definido pelo pregoeiro;
XXII – no caso de empate entre dois ou mais lances, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar, se outro procedimento não for estabelecido no edital;
XXIII – durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do titular do lance;
XXIV – o encerramento da fase de lances será por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o
recebimento de lances;
XXV – encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser
obtido preço mais favorável, e subsequentemente decidir sobre sua aceitação;
XXVI – a oferta única poderá ser aceita, desde que essa atenda a todas as exigências do edital e
que seu preço seja compatível com os praticados no mercado;
XXVII – o pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor oferta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão do pregoeiro
sobre a aceitação do lance de menor valor;
XXVIII – quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar
deverá encaminhar a planilha de composição de preços readequada ao lance vencedor, por meio eletrônico, para
análise e decisão sobre a aceitação do menor preço, desde que esta planilha esteja prevista no ato convocatório e
tenha sido apresentada, preliminarmente, com a proposta comercial;
XXIX – quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a exequibilidade
de seus preços, observando o procedimento disposto para o pregão presencial;
XXX – encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá
comprovar, de imediato, a situação de regularidade na forma prevista no ato convocatório, podendo esta comprovação
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XXXII – se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às
exigências para habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a
sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do seu ofertante até a seleção de proposta que atenda ao
edital;
XXXIII – como requisito para a contratação, o licitante vencedor deverá encaminhar os documentos
atualizados exigidos no prazo definido no edital;
XXXIV – nas situações previstas nos incisos XXV, XXVI e XXXII, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o detentor da melhor oferta, para que seja obtido preço melhor, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no edital;
XXXV – a negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes;
XXXVI – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer, no prazo de dez minutos ou outro prazo informado no edital, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, em campo próprio, sendo-lhe concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
XXXVII – os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da
intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de eventuais
contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios;
XXXVIII – a apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, relativos às
peças indicadas no inciso XXXVII, se houver, será efetuada mediante protocolo, no endereço definido no edital,
observados os prazos previstos no inciso XXXVI;
XXXIX – a falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos
no inciso XXXVI, importará na decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação do objeto da licitação
pelo pregoeiro ao vencedor, na própria sessão;
XL – o recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
aproveitamento;

XLI – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

XLII – decididos os recursos no prazo de cinco dias úteis pela autoridade competente e constatada
a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto da licitação ao vencedor e
homologará o processo para determinar a contratação;
XLIII – é responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a quaisquer mensagens
emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão;
XLIV – a Administração Pública não responderá pela desconexão de qualquer licitante com o
sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida da sessão do pregão;
XLV – no caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
poderá permanecer acessível aos licitantes para recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
XLVI – quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de nova data, se for o
caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado para realização da sessão; e
sistema eletrônico.

XLVII – as informações relativas à sessão pública do pregão deverão constar de ata divulgada no

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. Após a homologação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de
registro de preços no prazo definido no edital.
§ 1o Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.
§ 2o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 1º ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais.
Art. 21. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
I – justificativa da contratação;
II – termo de referência;
III – planilhas de custo, quando for o caso;
IV – previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas;
V – autorização de abertura da licitação;
VI – designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII – edital e respectivos anexos, quando for o caso;
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VIII – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de
preços, conforme o caso;
IX – parecer jurídico;
X – documentação exigida para a habilitação;
XI – ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões.
XII – comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
§ 1o Quando o processo licitatório for realizado por meio de sistema eletrônico, os atos e
documentos referidos neste artigo constante dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais,
inclusive para comprovação e prestação de contas.
§ 2o Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à
disposição das auditorias internas e externas.
Art. 22. Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão observadas as
regras fixadas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, quanto à sua constituição e admissibilidade.
Art. 23. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das
demais cominações legais.
Art. 2 4 . A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em
face das razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
§ 1o A anulação do instrumento licitatório induz à consequente anulação do contrato.
§ 2o Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
Art. 25. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários
para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro em curso.
Art. 26. A Câmara Municipal publicará no Diário Oficial o extrato dos contratos celebrados, no prazo
de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.
Art. 27. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ipiranga, em 11 de agosto de 2020.

JOÃO MIELKE
Presidente do Legislativo Municipal

ARGEU GRISOL

JÚLIO CÉSAR SCHEIFER

Vice Presidente

1º Secretário

RONDINELLY DOS SANTOS
2º Secretário
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