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TOTAL DO PROCESSO: 33.600,00

Item: 1

Descrição: Prestação de serviços de suporte e manutenção de informática a todas as unidades administrativas do 
Município de Ipiranga( compreendendo área rural e urbana): Assistência técnica, serviços de reparos, atualizações de 
programas (servidor de rede) gerenciamento de todos os servidores(sistema Linux e Windows, redes de internet(rede 
local e por antenas, redes cabeadas), bem como configurações; instalação e Manutenção corretiva e preventiva em 
microcomputadores, notebooks, servidores, monitores, impressoras, modens, nobreaks, cabeamento de redes. 
(Aproximadamente 300 equipamentos).
Quantidade: 12 Valor Unit.: 2.800,00

Unidade: Mês

Total Item: 33.600,00

Marca: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

Modelo:
Quant.: 1 Total: 33.600,00LOTE 1 2.800,00Num: 036

TECNICUS INFORMATICA EIRELI ME 04.988.537/0001-62 33.600,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
Processo Administrativo Nº 82/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 09/02/2021 09:36:24

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

1 de 1Gerado em: 25/02/2021 14:46:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR
IPIRANGA-PR

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 28/2021 
NOVA DATA DE ABERTURA 

 
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de gasolina, 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. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira designada pela Portaria nº. 21/2020, TORNA PÚBLICO aos 
interessados a nova data de abertura da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 28/2021, PREVISTA para o dia 05/03/2021, às 
09:00(nove horas): 
 
NOVA DATA DE ABERTURA, fica marcada para: 10/03/2021, às 09:00 (nove horas) (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, 
conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 28/2021 
 
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, 25 de fevereiro de 2021.  
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________  
DOUGLAS DAVI CRUZ 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar na 
importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 
 
 
 

Decreto nº 18/2021 de 25/02/2021 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias. 

O Prefeito Municipal de IPIRANGA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das 
que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2703/2020 de 01/12/2020, Art. 7°, III. 

Suplementação 
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.301.0011.2.025. Gestão e Manutenção da Saúde Básica Geral 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
TRABALHISTAS 

 10.000,00  127 - 3.1.90.94.00.00 01303 

Total Suplementação:  10.000,00 

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o 
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Redução 
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.301.0011.2.025. Gestão e Manutenção da Saúde Básica Geral 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 10.000,00  125 - 3.1.90.11.00.00 01303 

Total Redução:  10.000,00 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de IPIRANGA, Estado do Paraná, em 25 de fevereiro de 2021. 

Estado do Paraná 
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EDITAL DE PROCESSO DE REMOÇÃO N. 002/2021/SMEC 

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

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

 

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

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

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

Quadro Próprio do Magistério Municipal, para vigorar a partir de 12 de março de 2021. 

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

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

escolares do Rede Pública Municipal de Ensino.  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

intermédio deste processo. 

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

automaticamente, eliminado do processo.  

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

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

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES  
 
O período de inscrição será nos dia 02 , 03 e 04 de março 2021, das 13 horas às 17 horas, com a entrega da documentação, abaixo 

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

 

2.1 Requisitos para inscrição  

I. Ser servidor efetivo do quadro do magistério municipal.  

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

candidato (anexo II).  

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

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

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

 

 

 

2.2 Documentação  

 Deverão ser anexados a ficha de inscrição os seguintes documentos:  

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

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

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

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

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

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

lacrado. 

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

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

este edital, das 13 às 17h 

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

poderão ser anexados posterior à entrega. 

2.7. Na data de 10 de março de 2021 (quarta-feira), será promovida a homologação das inscrições deferidas, no site da Prefeitura 

Municipal de Ipiranga.  

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

no Processo de Remoção - 2021. 

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

separadamente para cada um deles.  

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

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

 

 

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

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

permitido alterá-lo por intermédio deste concurso. 

 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO        
 

I. A classificação dos inscritos será publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/    em 9 de março de 2021, podendo o interessado interpor recurso em 

até 24 horas após a homologação. 
II.  Após a homologação das inscrições deferidas e indeferidas, os interessados terão o dia 10/03/2021 (quarta-feira) para 

recorrer.  

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

específica.  

IV.  A listagem preliminar de classificação dos candidatos inscritos será publicada no Diário Oficial e/ou site da Prefeitura de 
Ipiranga no dia 09/03/2021 (terça-feira).  

V. O candidato que não concordar com o resultado de sua classificação poderá interpor recurso mediante protocolo para este fim, 
no dia 10/03/2021 (quarta-feira), após a publicação da listagem preliminar, justificando a necessidade de revisão da classificação.  

VI. Na data de 12/03/2021 (sexta-feira), será divulgada a Lista Oficial dos Classificados.  

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

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

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

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

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

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

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

a) Maior idade.  

b) Maior número de dependentes menores de 18 anos. 

                c) Sorteio Público. 

 
  
6. DO RESULTADO     
 
O resultado do Processo de Remoção será publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga http://ipiranga.pr.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município http://ipiranga.pr.gov.br/diario-oficial/   no dia 12 de março de 2021, no qual constará a lista dos servidores 

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

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

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

I – ao indeferimento da inscrição;  

II – à contagem de tempo de serviço.  

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

 

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

oficial da Prefeitura Municipal de Ipiranga.  

 

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

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

 

8.1 O processo de escolha de vagas da remoção, ao professor de Educação Básica, acontecerá de forma presencial, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SMEC no dia 15/03/2021, (segunda-feira) das 13 às 17 horas. 

 

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

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

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

manifestar, a qualquer tempo, no surgimento de vaga do seu interesse, desde que respeitada a ordem classificatória inicial. 

IV.  As quantidades de vagas para escolha são aquelas relacionadas no anexo III e as decorrentes do Processo de Remoção - 

2021. 

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

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

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

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

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

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

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

último candidato classificado e dos que optaram pela desistência provisória. 

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

informação “Ausente”. 

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

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

simples) e comprovante de inscrição do servidor representado. 

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

identificação, juntamente com a procuração devidamente autenticada em cartório. 

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

remanescentes. 

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

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

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

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

 
 
9.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O resultado do Presente Edital de Processo de Remoção passará a vigorar a partir de 12 de março de 2021. 

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

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

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

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

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

descumprimento às normas deste edital. 

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

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

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

 

 

 

Ipiranga, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
Silvana Carneiro Gottems 

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

 
DATA LOCAL 

 
26/02/2021 

 

PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL 

 
A partir da publicação até 01/03/2021 

 

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

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

 

 
02/03/2021 à 04/03/2021 

 

INSCRIÇÃO  

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

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro. 

 

05/03/2021 ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES  

 
09/03/2021 

 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO  

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

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

 

 
10/03/2021 

 

RECURSO  

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

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro. 

 

 
12/03/2021 

 

DIVULGAÇÃO  DO RESULTADO FINAL  

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

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

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

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

 

 
15/03/2021 

 

ESCOLHA DAS VAGAS  

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

Alcides Ribeiro de Macedo, 253- Centro 

Horário : 13 às 17 horas  

 

 

 
 
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
 INSCRIÇÃO    Nº__________ 
 
 

Nome   Matrícula  

RG  CPF  

Endereço   

Bairro   Município  

Telefone  Email  

Data de admissão  Carga 
horária 

 

Unidade ensino de lotação   

Habilitação  em : 

Títulos/ diplomas   (  ) Especialização  

Títulos/ diplomas   (  )  mestrado 

Títulos/ diplomas   (  )  doudorado 

CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO 

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

Total de dias: ______________________  

Data de nascimento:  
 

____/____/______  
 

 
 
 

Ipiranga, _______, ___________________,2021 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO III – QUADRO DE VAGAS PARA REMOÇÃO  
 
 

ESCOLA  Nº DE 
VAGAS 

CARGA HORÁRIA  TURNO  

 
CMEI EVOLUÇÃO DO SABER  

 
3 

 
25 horas 

 

 
1 MANHÃ  
2 TARDE 

 
ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE 

AVENCAL  

 
1 

 
25 horas 

 
1 MANHÃ 
 

 
Total  

   
4    VAGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IV -    REQUERIMENTO PARA RECURSO  
 

Eu, _________________________________________________________________________________________, 

 

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

( ) ao indeferimento de inscrição;  

( ) à contagem de tempo de serviço.  

 

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

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

Termos em que, peço deferimento.  

 

Ipiranga ________ de ___________________________ de 2021. 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO V   -   PROCURAÇÃO PARTICULAR  
 
 

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

função de ____________________________________________ na escola ___________________________, 

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

_________________________________________________________________, nomeio e constituo como 

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

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

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

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

253- Centro. 

 

Ipiranga, _________ de ______________ de 2021. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do(a) Outorgante 

    
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE RESULTADO  
REF:  EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 05/2020 
 
OBJETO: permissão para exploração de serviços funerários no Município de Ipiranga. 
 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência Pública nº. 
05/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, bem como, decorridos os prazos de 
recursos e contrarrazões decidiu habilitar as seguintes proponentes: 
 
Nº EMPRESA – HABILTADAS  

1 ROBSON LUIZ SILVERIO ME 

2 JOSE OSMAR MENDES CARNEIRO – ME 
 
 
Nº EMPRESA – INABILITADA 

1 ELIANE LEONARCZYCK – ME 
 
Ipiranga-PR, 19 de fevereiro de 2021. 
               
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão 
 

 
MUNICÍPIO IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 
REF:  EDITAL  DE  CONCORRÊNCIA Nº 05/2020. 
 
OBJETO: permissão para exploração de serviços funerários no Município de Ipiranga. 
 
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº. 05/2020 que após a 
análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes: 
 
 De acordo com o item 5.3 do edital, a classificação ficou a seguinte:  
À menor proposta de preço – 3 (três) pontos: Proponente ROBSON LUIZ SILVERIO ME;  
À Segunda menor proposta de preço – 2 (dois) pontos: Proponente JOSE OSMAR MENDES CARNEIRO – ME; 
 
Nos termos do Inciso I, alínea “b”, do Artigo 109 da Lei Federal n°. 8666/93, abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis  para recursos, contados da 
data de publicação. 
 
Município de Ipiranga, 25 de fevereiro de 2021. 
 
ELIANE GOTTEMS  
Presidente 
 
 
 
 
 
 


