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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2598 de 09 de abril de 2019 
 
Súmula: Altera dispositivos na Lei nº 1.181/95 na forma que especifica. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1º. Esta Lei altera o anexo I da Lei 1.181/95 para excluir vagas do cargo de motorista, médico especialista e agente comunitária de 
saúde, criar os cargos de motorista CNH “B”, motorista CNH “D”, médico pediatra, médico ginecologista e de agentes comunitárias de 
saúde das localidades mencionadas.   
Art. 2º. Exclui 15 (quinze) vagas do cargo de Motorista Nível “E” constante no Anexo I da Lei nº 1.181/95. 
Art. 3º. Cria o cargo de provimento efetivo de Motorista CNH “B” no anexo I da Lei nº 1.181/95, Nível de vencimento “E”, com as seguintes 
atribuições: 
Atribuições: Dirigir automóvel e demais veículos automotores; - Verificar, diariamente, as condições do veículo, antes de sua atualização: 
pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, faróis, combustível, entre 
outros; - Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem como trocar pneus, quando 
necessário; - Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica para reparo ou conserto; 
- Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a quilometragem no começo e final dos serviços, os 
horários de saída e chegada e os dados relativos ao abastecimento para controle; - Comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto 
possível, qualquer ocorrência extraordinária; - Transportar e recolher servidores em local e hora determinada, conduzindo-os conforme 
itinerários estabelecidos ou instruções específicas; - Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção 
ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; - Recolher periodicamente, 
o veículo à oficina para revisão e lubrificação; - Manter a boa aparência do veículo; - Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o em 
local apropriado, com portas e janelas trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda da viatura; - Desenvolver atividades 
administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos 
e/ou informatizados disponíveis para esse fim; - Executar outras tarefas afins. 
Escolaridade: Ensino fundamental completo e CNH “B”. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 03 
Art. 4º. Cria o cargo de provimento efetivo de Motorista CNH “D”, Nível de vencimento “E”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Dirigir ônibus, caminhão, ambulância, van e similares de acordo com a categoria; conduzir veículos automotores destinados 
ao transporte de passageiros e cargas; - Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio, macas; eventualmente; - Operar rádio transceptor; - Verificar, diariamente, as condições do veículo, antes de sua 
atualização: pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, direção, faróis, 
combustível, entre outros; - Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram conhecimentos especiais, bem como trocar 
pneus, quando necessário; - Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica para 
reparo ou conserto; - Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a quilometragem no começo e final 
dos serviços, os horários de saída e chegada e os dados relativos ao abastecimento para controle; - Comunicar à chefia imediata, tão 
rapidamente quanto possível, qualquer ocorrência extraordinária; - Transportar e recolher servidores em local e hora determinada, 
conduzindo-os conforme itinerários estabelecidos ou instruções específicas; - Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as 
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros 
veículos; - Recolher periodicamente, o veículo à oficina para revisão e lubrificação; - Manter a boa aparência do veículo; - Recolher o 
veículo, após o serviço, deixando-o em local apropriado, com portas e janelas trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela 
guarda da viatura; - Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do 
cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; - Executar outras tarefas afins. 
Escolaridade: Ensino fundamental completo e CNH “D”. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 12 
Art. 5º. Exclui 02 (duas) vagas do cargo de Médico Especialista, Nível “X1” constante no Anexo I da Lei nº 1.181/95, com carga horária 
de 20 horas semanais, integrantes do Grupo Ocupacional Saúde. 
Art. 6º. Cria o cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra no anexo I da Lei nº 1.181/95, com Nível de vencimento “X1”, com as 
seguintes atribuições: 
Descrição sumária: Presta assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados 
pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde.  
Atribuições: 01. Examina a criança, auscultando-as, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos 
específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e 
estabelecer diagnóstico; 02. Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, 
para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; 03. Estabelece o plano médico-terapêutico-profilático, 
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, 
parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 04. Trata lesões, doenças ou alterações orgânicas 
infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde; 05. Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, 
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças. 
06. Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, Especialização em Pediatria e Registro no Órgão da Classe. 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 7º. Cria o cargo de provimento efetivo de Médico Ginecologista no anexo I da Lei nº 1.181/95, nível de vencimento “X1”, com as 
seguintes atribuições: 
Descrição sumária: Trata de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico- cirúrgico, para 
promover ou recuperar a saúde.  
Atribuições: 01. Examina o cliente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; 02. Realiza exames 
específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e 
orientação terapêutica; 03. Executa biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame 
anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; 04. Faz cauterizações do colo uterino, empregando 
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; 05. Executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a 
cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; 06. Participa de equipe de saúde pública, 

propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças 
que afetam a área genital. Pode colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial. 07. Executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, Especialização em Ginecologia e Registro no Órgão da Classe. 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 8º. Exclui 11 (onze) vagas do cargo de Agente Comunitária de Saúde, Nível “A” constante no Anexo I da Lei nº 1.181/95, com carga 
horária de 40 horas semanais, integrantes do Grupo Ocupacional Saúde. 
Art. 9º. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Arroio Grande e Barracas, no anexo I da Lei nº 
1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 10. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Coatis e Areião, no anexo I da Lei nº 1.181/95, com 
Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 11. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Santaria e Vila Rainho, no anexo I da Lei nº 1.181/95, 
com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 12. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Esplanada, Mutirão I, Rede e Taboão, no anexo I da 
Lei nº 1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 13. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Taió e Queimadas, no anexo I da Lei nº 1.181/95, 
com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 14. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Barracas, Voltinha e Centro, no anexo I da Lei nº 
1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 15. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Banhado e Jardim Belvedere, no anexo I da Lei nº 
1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 16. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Lustosa Arroio Grande e Irara, no anexo I da Lei nº 
1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 17. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Fumeiro, Pedra Preta, Alto do Santana e parte do 
Cerro Azul, no anexo I da Lei nº 1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
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Vagas: 01 
Art. 18. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Descalvado e Divisa, no anexo I da Lei nº 1.181/95, 
com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 19. Cria o cargo de provimento efetivo de Agente Comunitária de Saúde – ACS Centro, Urbano I e Urbano II, no anexo I da Lei nº 
1.181/95, com Nível de vencimento “A”, com as seguintes atribuições: 
Atribuições: Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio 
de visitas, ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão, 
conforme segue: 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Vagas: 01 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, alterando o anexo I da Lei nº 1.181/95, e revogando-se as demais disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 09 de abril de 2019. 
 
Luiz Carlos Blum 
Prefeito Municipal 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRNAGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 

RESOLUÇÃO MD Nº 14/2019 
 
 

Súmula: Concede férias de trinta dias a Servidor que especifica. 
 
 

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo Regimento Interno, submete ao plenário o seguinte Projeto de Resolução: 

 
RESOLUÇÃO: 
 

 Artigo 0lº - Fica concedido ao Servidor ROBSON CORREA, portador da CIRG nº. 7.779.504-9 SSPPR e inscrito no 
CPF nº. 043.137.709-09, ocupante do Cargo Comissionado de Oficial de Gabinete da Presidência, férias para ser usufruída no 
período de 02/05/2019 a 31/05/2018, referente ao período aquisitivo de 10/03/2018 a 09/03/2019, de acordo com o Art. 79 da 
Lei nº. 1201/96. 
 
 Artigo 02º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Sala das Sessões, 08 de abril de 2019. 
 
 
 

João Mielke 
PRESIDENTE 

 
 
 

Argeu Grisol Julio Cesar Scheifer 
Vice-Presidente 1º Secretário 

 
Rondinelly dos Santos 

 

2º Secretário  
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2019 
TIPO: Menor Preço 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria n°. 
01/2019, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Carlos Blum, e de 
conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, COMUNICA aos 
interessados que se encontra instaurada a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 02/2019, conforme 
abaixo especificada: 
 
OBJETO: Seleção e contratação empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar 
nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para prestação de serviços de reforma do portal, do Município de 
Ipiranga/Pr. 
 
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 30/04/2019 (trinta dias do mês de abril do ano de 2019), às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos). 
 
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ipiranga-Pr - 
Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, n.º 545 , Centro, junto à Comissão de Julgamento de 
Licitações e site: www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-1222 e e-mail: 
licitacao@ipiranga.pr.gov.br. 

 
Comissão de Licitações, 09 de abril de 2019 

 
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 42/2019 
PROCESSO Nº. 109/2019 

 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas, para fornecimento de materiais de consumo: copa/cozinha, gêneros alimentícios e 
materiais de limpeza, em atendimento ao Hospital Municipal, Casa Lar, CRAS e gêneros alimentícios em atendimento ao cardápio da 
merenda escolar das escolas municipais. 

 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 24 de abril de 2019, até as 13:30(treze horas e trinta minutos ), na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do 
Departamento de Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á as 13:30(treze horas e trinta minutos) da mesma data, e 
no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo telefone: (42) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com 
razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
Ipiranga-PR, aos 08 de abril de 2019. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 43/2019 

 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento: carreta basculante hidráulica, com recursos 
advindos do Convênio n°. 274/2017 – SEAB, em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária. 

O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 02/2019, torna público para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada 
no dia 25/04/2019, às 10:30 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico n°. 43/2019. 

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 www.bll.org.br.  

 
Informações pelo Fáx: (042) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da 
interessada, com razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
 Ipiranga-PR, aos 08 de abril de 2019. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2019 
PROCESSO Nº. 112/2019 

 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa(s) para fornecimento de lubrificantes, arla 32 e demais materiais de consumo, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Transportes. 

 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 25 de abril de 2019, até as 13:30(treze horas e trinta minutos), na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do 
Departamento de Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á as 13:30(treze horas e trinta minutos) da mesma data, e 
no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo telefone: (42) 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 09 de abril de 2019. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 38/2019 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 

 
Fundamentado no art. 24, inciso VIII, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para Autorizar a 
contratação da empresa abaixo identificada, pelo período de 04/04/2019 a 03/04/2020, dos seguintes serviços postais: Limites 
e Dimensões, Aquisição de Produtos, Carta Comercial, Sedex – RC40096, PAC – RC41068, Caixa Postal – RC 34100, CPF 
On-line, Mala Direta Domiciliária, Mala Direta Básica, Remessa Local com Comprovação de Entrega e Certificação Digital , 
conforme orçamentos e documentação anexa.  

 
Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. – CNPJ – 34.028.316/0001-03 

Dotação: 

0101 Câmara Municipal 

0103101012.001 Atividades do legislativo Municipal 
3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

39.47.01 Serviços Postais 

 
 
Valor Global: R$ 750,00 

Data: 04/04/2019 
 
 

JOÃO MIELKE 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2019 (contrato padronizado nº 9912383593) 

 
 Art. 61 Par. Único da Lei 8.666/93 

 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA-PR 

Contratado: ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS   

CNPJ – 34.028.316/0001-03 

Procedimento nº 38/2019 

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 – art. 24, VIII, da Lei nº 8666/93. 

Objeto: contratação da empresa abaixo identificada, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018, dos seguintes serviços postais: 
Limites e Dimensões, Aquisição de Produtos, Carta Comercial, Sedex – RC40096, PAC – RC41068, Caixa Postal – RC 34100, 
CPF On-line, Mala Direta Domiciliária, Mala Direta Básica, Remessa Local com Comprovação de Entrega e Certificação Digital. 

Dotação: 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Global:   R$ 750,00 

VIGÊNCIA: 04/04/2019 A 03/04/2020 

DATA DA ASSINATURA: 04/04/2019 

FORO: Comarca de Ipiranga/Pr. 

 
JOÃO MIELKE 

Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga-Pr 
 

ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
Empresa contratada 

 

0101 Câmara Municipal 

0103101012.001 Atividades do Legislativo Municipal 

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

39.47.01 Serviços Postais 


