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ATOS DO EXECUTIVO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/2017 
 
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 Presencial nº. 125/2017, conforme 
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições 
legais e pertinentes: 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para organização de eventos do Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS. 
FORNECEDOR: VANIA CRISTINA VANIN ME - CNPJ: 26.719.374/0001-55 
Valor Total do Fornecedor: Lote 1: R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 

Decoração do espaço: toalhas de 
mesa, forros para cadeiras, arranjos 
para colunas, arranjos para mesas, 
arcos de balões, painel de fundo para 
palco. Espaço de ornamentação para 
cerca de 500 pessoas. 

D 10 R$ 1.580,00 R$ 15.800,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 15.800,00 (quinze mil , oitocentos) 
 

Ipiranga/PR, 14 de julho de 2017. 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
O Pregoeiro LUIZ CARLOS SEIXAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitação, resolve: 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Processo nº 227/2017 
b) Licitação nº:            126/2017 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação  : 14/07/2017 
e) Objeto da Licitação: Contratação (ões) de empresa (s) para prestações de serviços de locações 

de brinquedos (cama elástica, piscina de bolinhas), tendas, carrinho de 
pipoca e algodão  em atendimento aos eventos do Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS. 

FORNECEDOR: VANIA CRISTINA VANIN ME - CNPJ: 26.719.374/0001-55 - LOTE 1 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 

Locação de 02 camas elásticas de 3 metros 
de diâmetro ou superior, com disponibilidade 
mínima de 08 horas por dia; instalação no 
local. 

D 12 R$ 390,00 R$ 4.680,00 

2 

Locação de 02 piscinas de bolinhas, 3x3 
metros ou superior, capacidade de 05 
pessoas por vez, com disponibilidade mínima 
de 08 horas por dia, instalação no local. 

D 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 

3 

Locação de Carrinho de Algodão, incluindo-
se açúcar, palito e todos os utensílios 
necessários para distribuição. Distribuição 
para o número estimado de 2.000 (duas mil) 
pessoas. Incluindo responsável pelo preparo 
e distribuição. 

D 12 R$ 480,00 R$ 5.760,00 

4 

Locação de Carrinho de Pipoca, salgado e 
doce incluindo-se gás, óleo, milho, saquinho, 
sal, açúcar e os utensílios necessários para 
distribuição de pipoca. Distribuição para o 
número estimado de 2.000 (duas mil) 
pessoas. Incluindo responsável pelo preparo 
e distribuição. 

D 12 R$ 630,00 R$ 7.560,00 

5 

Locação de 4 (quatro) tendas 5 x 5 metros 
em estrutura metálica cada pé, com medida 
de 3 m de altura, calha para escoamento de 
água. Lona branca em perfeito estado de 
conservação, instalação no local. 

D 10 R$ 2.600,00 R$ 26.000,00 

 
IPIRANGA, 14 de julho de 2017. 

 
 
 

LUIZ CARLOS SEIXAS 
Pregoeiro 

(Portaria nº. 208/2017) 

  

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO N° 227/2017 

 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ Nº. 
76.175.934/0001-26 
 
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - 
CNPJ/MF nº. 02.816.696/0001-54 
 
OBJETO: seleção de empresas para contratação, objetivando a 
aquisição de materiais de consumo hospitalares: materiais de 
consumo (filmes para Raio-X)  de serviços de radiologia e demais 
materiais: sondas uretrais e de aspiração traqueal, que se 
destinam suprir ao Hospital Municipal e Secretaria Municipal de 
Saúde - Urbano I e Urbano II, 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 9.505,50 (nove mil, quinhentos e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 119/2017, Lei 
Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, 
e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
06.002.10.301.0602.2.077.3.3.90.30.00.00. - 3495 - MATERIAL 
DE CONSUMO 
06.002.10.301.0602.2.077.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL 
DE CONSUMO 
06.005.10.302.0601.2.037.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL 
DE CONSUMO 
 
 
VIGÊNCIA: 13 de julho de 2017 a 09 de janeiro de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 13 de julho de 2017. 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 13 de julho de 2017 
 

Assinaturas: 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
Fernando Parucker da Silva 

(Contratada)  
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ATOS DO EXECUTIVO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 122/2017 

 
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 Presencial nº. 122/2017, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, 
observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: seleção e contratação de empresas, para fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de 
merenda escolar para alunos matriculados na rede pública de ensino no Município de Ipiranga/PR, obedecendo as 
especificações técnicas mínimas exigidas no Anexo I - Termo de Referência do Objeto, integrante do Edital. 
 
FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA - CNPJ: 11.048.787/0001-88 
LOTE 1: 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Achocolatado instantâneo em pó rico em 
vitaminas e fonte de cálcio e ferro, 
unidade com 400gramas; Contém: 
açúcar, cacau em pó, maltodextrina, 
minerais, vitaminas, emulsificante lecitina 
de soja, antioxidante ácido ascórbico e 
aromatizantes. Isento de sujidades e 
materiais estranhos; admitindo teor de 
umidade máxima de 3% em peso; 
validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega 

SOLEY UN 150 R$ 
3,75 

R$ 562,50 

2 Açúcar refinado, pacote c/ 5 quilos Obtido 
da cana de açúcar, refinado; com aspecto 
cor, cheiro próprio, sabor doce; com teor 
de sacarose mínimo de 99%p/p e 
umidade máxima de 0,3%p/p; sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais; acondicionado em 
plástico atóxico, validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

BOA MESA PCT 150 R$ 
11,20 

R$ 
1.680,00 

3 Arroz parbolizado;kg tipo 1, pacote com 5 
Kg; arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; 
grãos inteiros; com teor de umidade 
máxima  de 15%; isento de sujidades e 
materiais estranhos; acondicionado em 
sacos plásticos, validade mínima 6 meses 
a partir da data de entrega 

RAMPINELLI PCT 180 R$ 
11,50 

R$ 
2.070,00 

5 Banana caturra de 1º qualidade; em 
pencas; de  
primeira; tamanho e coloração uniformes; 
com polpa firme e intacta; devendo ser 
bem desenvolvida e madura; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

IN NATURA KG 2728 R$ 
1,49 

R$ 
4.064,72 

6 Bebida Láctea tipo iogurte de morango, 
pacote com 1 litro Prazo mínimo de 
validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

SANTA CLARA L 957 R$ 
3,05 

R$ 
2.918,85 

9 Biscoito salgado: tipo - água e sal: 
composição: farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada; outras substâncias 
permitidas. Embalagem filme, pesando no 
mínimo 400 gramas, e, com prazo de 
validade mínimo de 6 meses, a contar da 
data da entrega. 

PRODASA PCT 450 R$ 
3,75 

R$ 
1.687,50 

11 Biscoito tipo maisena pacote com 400 
gramas biscoito doce s/recheio; de 
farinha de trigo,gordura vegetal,sal;outras 
substancias permitidas; validade mínima 

PRODASA PCT 450 R$ 
3,20 

R$ 
1.440,00 

de 5 meses  a contar da data entrega,e 
embalagem filme. 

17 Carne moída de primeira resfriada. Carne 
bovina; músculo dianteiro; moída; 
resfriada; no Maximo 10% de sebo e 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e odor 
próprios. 

SÃO FRANCISCO KG 1343 R$ 
16,69 

R$ 
22.414,67 

20 Cereal de milho açucarado. Farinha de 
milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio, carbonato de cálcio, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B6,  ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém Glúten.  
Contém traços de leite. Embalagem com 
500 gramas. Prazo mínimo de validade 
de 06 meses a partir da data de entrega. 

ALCAFOODS PCT 336 R$ 
9,70 

R$ 
3.259,20 

24 Doce de fruta cremoso ou geleia sabor 
morango. Ingredientes: morando, açúcar, 
xarope de glicose, maçã, pectina, 
acidulante láctico e conservadores 
benzoato de sódio e sorbato de potássio. 
Na porção de 20 g aproximadamente 13 
g carboidratos. Não contém gluten. 
Embalagem de 400 gramas. Data de 
validade e fabricação na embalagem. 
Validade de no mínimo 60 dias. A 
fabricação não deverá ultrapassar 30 dias 
anteriores à data de entrega do produto. 
Registro do produto na legislação vigente. 

DA SERRA UN 96 R$ 
3,70 

R$ 355,20 

26 Ervilha em conserva, embalagem com 
200 gramas Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega 

LAR LT 200 R$ 
1,30 

R$ 260,00 

27 Extrato de tomate, caixa com 320 gramas 
Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

QUERO UN 600 R$ 
2,15 

R$ 
1.290,00 

28 Farinha de milho pacote com 1kg Prazo 
mínimo de validade 06 meses a partir da 
data de entrega. 

IPIRANGA KG 150 R$ 
2,45 

R$ 367,50 

29 Fubá de milho amarelo pcts 1 kg. Fubá 
de milho; simples, do grão de milho 
moído; com aspec. Cor, cheiro e sabor 
próprios; com ausência de umid. 
Fermentação, ranço; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; valid. Mínima 4 meses 
a contar da entrega, em saco plástico 
transp., atóxico. 

SINHA UN 175 R$ 
1,80 

R$ 315,00 

32 Leite integral UHT longa vida, caixa com 
1 litro Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

COLONIA 
HOLANDESA 

UN 1500 R$ 
2,60 

R$ 
3.900,00 

34 Macarrão parafuso com ovos 
pasteurizados pacote de 500 gr. Prazo 
mínimo de validade de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

TODESCHINNI UN 410 R$ 
2,24 

R$ 918,40 

35 Macarrão parafuso tricolor com ovos 
pasteurizados pacote 500 gr. Prazo 
mínimo de validade de 06 meses a partir 
da data de entrega. 

LIANE UN 410 R$ 
2,25 

R$ 922,50 

36 Margarina sem sal  sem gordura trans; 
teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65%; podendo 
conter vitamina e outras substâncias  
permitidas; com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios; validade mínima 6 meses 
a contar da entrega, atóxico; pote com 

DORIANA UN 117 R$ 
3,80 

R$ 444,60 
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500 gramas. 

37 Milho verde em conserva (milho, água, 
sal e açúcar). Não contém glúten 
Validade mínima 6 meses a contar da 
entrega Embalagem com peso líquido de 
200g 

PREDILETA UN 200 R$ 
1,55 

R$ 310,00 

38 Óleo de soja refinado, embalagem com 
900ml obtido de espécie vegetal; isento 
de ranço e substancias estranha; 
validade mínima 6 meses a contar da 
entrega frasco com 900 ml. 

COAMO UN 270 R$ 
3,20 

R$ 864,00 

39 Pão francês, unidade com 50 gramas DALAZOANA UN 3000 R$ 
0,45 

R$ 
1.350,00 

40 Pó para pudim diet : sabores leite 
condensado, chocolate, baunilha, isento 
de açúcar - indicado para dietas restritas 
em açúcar. Embalagem 30 gr.  Validade 
mínima de 6 meses da entrega. 

APTI UN 15 R$ 
2,10 

R$ 31,50 

42 Quirera de milho fina amarela, pacote 
com 1 quilo  Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

SILOTI PCT 280 R$ 
2,20 

R$ 616,00 

43 Sal refinado - pacote com 1kg iodado; 
com no mínimo 96,95% de cloreto de 
sódio e sais de iodo; acondicionado em 
saco de polietileno, resistente e vedado, 
com validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(resolução rdc n 28,  de 28/03/00). 

5 ESTRELA PCT 150 R$ 
1,10 

R$ 165,00 

44 Salsicha a granel (tipo vina hot dog) CANÇÃO KG 237 R$ 
6,50 

R$ 
1.540,50 

49 Vinagre de álcool, frasco com 900 ml  
Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

CHEMIN UN 130 R$ 
1,30 

R$ 169,00 

LOTE 2: 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Açúcar refinado, pacote c/ 5 quilos Obtido 
da cana de açúcar, refinado; com aspecto 
cor, cheiro próprio, sabor doce; com teor 
de sacarose mínimo de 99%p/p e 
umidade máxima de 0,3%p/p; sem 
fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais; acondicionado em 
plástico atóxico, validade mínima de 6 
meses a contar da data de entrega. 

BOA MESA PCT 30 R$ 
11,20 

R$ 336,00 

2 Almôndegas de carne bovina de 1ª 
qualidade. 

SÃO FRANCISCO KG 30 R$ 
22,40 

R$ 672,00 

3 Arroz Parboilizado tipo 1, pacote com 5 
quilos pacote com 5 Kg; arroz; agulhinha; 
tipo 1; longo e fino; grãos inteiros; com 
teor de umidade máxima  de 15%; isento 
de sujidades e materiais estranhos; 
acondicionado em saco plástico,validade 
mínima de 06 meses a contar da data da 
entrega. 

RAMPINELLI PCT 40 R$ 
11,50 

R$ 460,00 

4 Banana caturra de 1º qualidade; em 
pencas; de  
primeira; tamanho e coloração uniformes; 
com polpa firme e intacta; devendo ser 
bem desenvolvida e madura; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. 

IN NATURA KG 273 R$ 1,49 R$ 406,77 

5 Bebida Láctea tipo iogurte de morango, 
pacote com 1 litro Prazo mínimo de 

SANTA CLARA L 275 R$ 3,05 R$ 838,75 

validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

6 Biscoito de mel cobertura de glacê, 
pacote com 400 gramas Prazo mínimo de 
validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOLAMEL PCT 70 R$ 4,50 R$ 315,00 

7 Biscoito salgado  Tipo água e sal pcts 
com 400grs; farinha de trigo,gordura 
vegetal hidrogenada; outras substancias 
permitidas; validade mínima de 6 meses 
a contar da entrega,em embalagem filme; 
pesando 400 gramas. 

PRODASA PCT 80 R$ 3,75 R$ 300,00 

8 Biscoito salgado Cream-Cracker sem 
lactose. Características Técnicas: 
Produto obtido pelo amassamento e 
cozimento conveniente de massa de 
farinha de trigo preparada com farinhas, 
amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na 
legislação. Umidade máxima de 6%. 
Ingredientes mínimos: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar 
invertido, sal, açúcar, fermentos químicos 
e estabilizante lecitina de soja. 
Observação: Não deve conter lactose. 
Embalagem: dupla, sendo a interna em 
polipropileno bi-orientado e a externa em 
filme laminado flexível composto de 
polipropileno biorientado. Prazo de 
validade: mínimo 6 meses. 

LIANE PCT 20 R$ 3,75 R$ 75,00 

9 Biscoito doce tipo Maria sem lactose. 
Características Técnicas: Produto obtido 
pelo amassamento e cozimento 
conveniente de massa de farinha de trigo 
preparada com farinhas, amidos, féculas, 
fermentadas ou não e outras substâncias 
permitidas na legislação. Umidade 
máxima de 6%. Ingredientes mínimos: 
Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal, açúcar, fermentos 
químicos e estabilizante lecitina de soja. 
Observação: Não deve conter lactose. 
Embalagem: dupla, sendo a interna em 
polipropileno bi-orientado e a externa em 
filme laminado flexível composto de 
polipropileno biorientado. Prazo de 
validade: mínimo 6 meses. 

LIANE PCT 20 R$ 3,25 R$ 65,00 

11 Biscoito tipo maisena pacote com 400 
gramas biscoito doce s/recheio; de 
farinha de trigo,gordura vegetal,sal;outras 
substancias permitidas; validade mínima 
de 5 meses  a contar da data entrega,e 
embalagem filme. 

PRODASA PCT 80 R$ 3,25 R$ 260,00 

12 Café torrado e moído, pacote com 500 
gramas Especificações mínimas: 
-Torrado, moído, tipo embalagem 
almofada, com selo de pureza ABIC. 
Informação nutricional: Valor calórico; 
4,34 kcal. Carboidratos: 0,68g; Proteínas: 
0,33g; Gorduras totais: 0,05g; Sódio: 
0,36mg. Prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. 

ODREBRECHT PCT 50 R$ 7,15 R$ 357,50 

14 Carne moída de primeira resfriada. Carne 
bovina; músculo dianteiro; moída; 
resfriada; no Maximo 10% de sebo e 

SÃO FRANCISCO KG 130 R$ 
16,69 

R$ 
2.169,70 
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gordura, com aspecto, cor, cheiro e odor 
próprios. 

17 Cereal a base de arroz, embalagem com 
300 gramas Farinha de arroz, açúcar, 
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A,vitamina B1, 
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém Glúten. 
Contém traços de leite. 

NUTRILON UN 60 R$ 7,80 R$ 468,00 

18 Cereal de milho açucarado. Farinha de 
milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio, carbonato de cálcio, fumarato 
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido 
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, 
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e 
aromatizante vanilina. Contém Glúten. 
Contém traços de leite. Embalagem com 
500 gramas. Prazo mínimo de validade 
seis meses a partir da data de entrega. 

ALCAFOODS UN 20 R$ 9,70 R$ 194,00 

20 Extrato de tomate, caixa com 320 gramas 
Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

QUERO UN 200 R$ 2,15 R$ 430,00 

21 Farinha de trigo especial Tipo 1 
enriquecida com ferro e ácido fólico pct 5 
kg.  Grãos limpos, isentos de matéria 
terrosa e parasita, não apresentar-se 
úmida, fermentada e rançosa.  Com teor 
de cinza(conforme portaria 354/1996) , 
validade mínima 04 meses a partir da 
data de entrega. 

IRATI UN 35 R$ 9,25 R$ 323,75 

23 Fermento em pó para pão, sachê com 
125 gramas Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

APTI UN 30 R$ 5,25 R$ 157,50 

24 Fermento em pó químico para bolo, 
embalagem com 100 gramas Prazo 
mínimo de validade 06 meses a partir da 
data de entrega. 

APTI UN 20 R$ 2,45 R$ 49,00 

25 Fubá de milho amarelo pcts 1 kg. Fubá 
de milho; simples, do grão de milho 
moído; com aspec. Cor, cheiro e sabor 
próprios; com ausência de umid. 
Fermentação, ranço; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; valid. Mínima 4 meses 
a contar da entrega, em saco plástico 
transp., atóxico. 

SINHA UN 40 R$ 1,80 R$ 72,00 

26 Pó para gelatina embalagem 30 gramas  
Sabores variados 

NEILAR CX 20 R$ 0,95 R$ 19,00 

29 Leite integral UHT longa vida, caixa com 
1 litro Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

COLONIA 
HOLANDESA 

UN 1500 R$ 2,60 R$ 
3.900,00 

31 Linguiça de frango LAR KG 42 R$ 9,60 R$ 403,20 
33 Macarrão aletria com ovos pacote de 500 

gramas Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

ORQUIDEA UN 20 R$ 2,80 R$ 56,00 

34 Macarrão espaguete com ovos 
pasteurizados, pacote com 500 gramas 
Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

TODESCHINNI UN 40 R$ 2,50 R$ 100,00 

36 Margarina sem sal  sem gordura trans; 
teor de lipídios de forma precisa na 
embalagem, acima de 65%; podendo 
conter vitamina e outras substâncias  

DORIANA UN 50 R$ 3,80 R$ 190,00 

permitidas; com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprios; validade mínima 6 meses 
a contar da entrega, atóxico; pote com 
500 gramas. 

38 Óleo de soja refinado, embalagem com 
900ml obtido de espécie vegetal; isento 
de ranço e substancias estranha; 
validade mínima 6 meses a contar da 
entrega frasco com 900 ml. 

COAMO UN 60 R$ 3,24 R$ 194,40 

39 Ovos de galinha, caixa com 12 unidades; 
branco; pesando no mínimo 60 gramas 
por unidade; isento de sujidades, fungos 
e substancias tóxicas; acondicionado em 
embalagem apropriada; prazo mínimo de 
validade de 15 dias do seu 
acondicionamento; 

AGRO DZ 33 R$ 5,00 R$ 165,00 

40 Pão francês, unidade com 50 gramas DALAZOANA UN 825 R$ 0,45 R$ 371,25 
41 Quirera de milho fina amarela, pacote 

com 1 quilo  Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

SILOTI PCT 50 R$ 2,20 R$ 110,00 

42 Sal refinado - pacote com 1kg iodado; 
com no mínimo 96,95% de cloreto de 
sódio e sais de iodo; acondicionado em 
saco de polietileno, resistente e vedado, 
com validade mínima de 6 meses a 
contar da data da entrega; e suas 
condições deverão estar de acordo com a 
(resolução rdc n 28,  de 28/03/00). 

5ESTRELA PCT 30 R$ 1,10 R$ 33,00 

43 Salsicha a granel (tipo vina hot dog) CANÇÃO KG 30 R$ 6,50 R$ 195,00 
44 Vinagre de álcool, frasco com 900 ml  

Prazo mínimo de validade 06 meses a 
partir da data de entrega. 

CHEMIN UN 30 R$ 1,30 R$ 39,00 

FORNECEDOR: UNILOG INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.408.450/0001-06 
LOTE 1: 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
4 Arroz doce com leite condensado: 

pacote de 1 kg. Açúcar, leite em pó, 
arroz branco, óleo vegetal refinado, 
amido de milho, estabilizante lecitina de 
soja (INS 322), aroma leite condensado. 
Não contem glúten. Rendimento 17,5 
porções de 200 ml. Prazo mínimo de 
validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOA SAFRA KG 100 R$ 13,70 R$ 1.370,00 

7 Bebida láctea sabor iogurte de pêssego, 
pacote 1Kg, INGREDIENTES: Açúcar 
demerara, leite em pó, amido alimentício 
modificado, óleo vegetal refinado, lecitina 
de soja (INS 322), corantes naturais 
cúrcuma (INS 100 i) e urucum (INS 
160b), pêssego desidratado em pó, 
aroma natural de pêssego, aroma natural 
de iogurte, e sal. Não Contém Glúten.  
Rendimento 24 porções de 200 ml. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses 
a partir da data de entrega. 
Apresentar em anexo a proposta de 
preços; 
- Declaração de fabricante ou revenda 
autorizada com reconhecimento de firma 
em cartório; 
- Ficha Técnica completa assinada pelo 
responsável Técnico. 
Bebida láctea sabor iogurte de pêssego, 
pacote 1Kg, INGREDIENTES: Açúcar 
demerara, leite em pó, amido alimentício 
modificado, óleo vegetal refinado, lecitina 

BOA SAFRA UN 126 R$ 21,10 R$ 2.658,60 
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de soja (INS 322), corantes naturais 
cúrcuma (INS 100 i) e urucum (INS 
160b), pêssego desidratado em pó, 
aroma natural de pêssego, aroma natural 
de iogurte, e sal. Não Contém Glúten.  
Rendimento 24 porções de 200 ml. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses 
a partir da data de entrega. 

8 Bebida láctea sabor salada de frutas 
com creme de leite, pacote de 1Kg, 
INGREDIENTES: Leite em pó integral, 
açúcar, óleo vegetal refinado, malto 
dextrina, estabilizante lecitina de soja 
(INS 322), maçã, mamão e banana 
desidratada em flocos, espessante INS 
461I, sal, corante natural de urucum em 
pó (INS 160b), aroma natural de frutas. 
Não Contém Glúten. Rendimento 24 
porções de 200 ml. Prazo mínimo de 
validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. 
Apresentar em anexo a proposta de 
preços; 

BOA SAFRA UN 126 R$ 21,10 R$ 2.658,60 

13 Bolo cuca de banana: pacote de 900 
gramas: farinha de trigo (enriquecida 
com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo 
vegetal refinado. Leite em pó. 
Estabilizante lecitina de soja (INSS 322), 
ovo em pó, flocos de banana 
desidratada, sal, fermento em pó, aroma 
natural de banana, aroma natural de leite 
condensado e canela em pó. Contém 
glúten.Ingredientes da farofa. Pacotes de 
100 gramas: Açúcar, farinha de trigo 
(enriquecida com ferro e ácido fólico), 
canela em pó e óleo vegetal refinado e 
estabilizante lecitina de soja (INS 322). 
Contém glúten. Rendimento 20 porções 
de 60 gramas. Prazo mínimo de validade 
06 meses a partir da data de entrega. 

BOA SAFRA PCT 325 R$ 10,80 R$ 3.510,00 

14 Bolo de laranja, pacote de 1 kg: farinha 
de trigo (enriquecida com ferro e ácido 
fólico) açúcar, óleo vegetal refinado, leite 
em pó, estabilizante lecitina de soja (INS 
32218), ovo em pó e sal. Contém: 
Fermento em pó e aroma 19 natural de 
laranja. Contém Glúten. Rendimento 20 
porções de 60 g. Prazo mínimo de 
validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOA SAFRA PCT 260 R$ 10,80 R$ 2.808,00 

15 Canjica com coco pacote de 1 
Kg:Açúcar, leite em pó, milho pré-cozido 
desidratado, óleo vegetal refinado, amido 
de milho, coco ralado, sal e estabilizante 
lecitina de soja (INS 322), aroma natural 
de coco. Não Contém Glúten. 
Rendimento 21,5 porções de 200ml. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses 
a partir da data de entrega 

BOA SAFRA UN 70 R$ 16,30 R$ 1.141,00 

22 Creme brigadeiro de chocolate 
embalagem com 1 kg Açúcar, leite em 
pó, cacau em pó, amido de milho, óleo 
vegetal refinado lecitina de soja (INSS 
322), chocolate granulado, sal e aroma 
natural de brigadeiro. Não contém 
glúten. Rendimento 18,50 porções de 
200 ml. Prazo mínimo de validade 06 

BOA SAFRA EMB 180 R$ 13,65 R$ 2.457,00 

meses a partir da data de entrega. 
23 Creme de chocolate branco com coco, 

pacote de 1 kg: açúcar, leite em pó 
integral, amido de milho, coco em flocos, 
aroma natural de chocolate branco, 
corante natural urucum INS 160b. Não 
contém glúten. Rendimento 18,50 
porções de 200 ml. Prazo mínimo de 
validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOA SAFRA PCT 270 R$ 13,65 R$ 3.685,50 

25 Bolo prestigio com calda pacotes com 
950 gramas: Ingredientes bolo:farinha de 
trigo (enriquecida com ferro e acido 
fólico),açúcar, oleo vegetal refinado.Leite 
em pó.Estabilizante lecitina de soja(INS 
322),ovo em pó, coco ralado, sal 
fermento em pó aroma de coco, aroma 
chocolatee cacau em pó.Contem 
glúten.Ingredientes da calda pacotes de 
50 gramas:Açúcar, leite em pó integral, 
amido de milho, cacau em pó e coco 
ralado.Não contem glúten. Prazo mínimo 
de validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOA SAFRA UN 325 R$ 10,80 R$ 3.510,00 

30 Gelatina sabor morango com  creme de 
leite, pacote com 1 kg. Prazo mínimo de 
validade de 06 meses a partir da data de 
entrega 

BOA SAFRA KG 40 R$ 14,40 R$ 576,00 

45 Sagu sabor uva, pacote de 1 kg; Sagu:  
Fécula de mandioca (formato pérola). 
Não Contém Glúten. 
Mistura sabor uva: açúcar, ácido cítrico 
(INS 330), aroma natural de uva, corante 
natural de clorofila (INS 140i) e corante 
natural carmim (INS 120). Não Contém 
Glúten. Prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. 

BOA SAFRA PCT 171 R$ 8,29 R$ 1.417,59 

46 Sopa de galinha com arroz milho, 
mandioquinha e ovos tipo canja, 
enriquecida com ferro. Pacote de 1 kg: 
arroz parboilizado, proteína texturizada 
de soja, amido, sal, farinha de arroz pré-
gelatinizada, canjica desidratada grão, 
gordura de palma, vegetais desidratados 
(cebola, mandioquinha, cenoura, alho, 
tomate e salsa), açúcar, carne de frango 
desidratada, ovo desidratado, ferro, 
condimento sabor curry, realçador de 
sabor glumato monossódico e corante 
natural cúrcuma INS 100 ii e urucum INS 
160b. Não contém glúten.  Prazo mínimo 
de validade 06 meses a partir da data de 
entrega. 

BOA SAFRA UN 106 R$ 11,20 R$ 1.187,20 

47 Sopa de macarrão com frango e 
legumes: Pacote com 1 quilo. Macarrão 
alfabeto, amido de milho, óleo vegetal 
refinado, proteína texturizada de soja, 
farinha de trigo (enriquecida com ferro e 
ácido fólico), carne de frango 
desidratada, sal refinado, estabilizante 
lecitina de sona (INS 322), glutamato 
monossódico (INS 621), cenoura em 
flocos, salsa em flocos, cebola 
desidratada em pó, alho, desidratado em 
pó, corante natural urucum pó (INS 
160b, aroma natural de galinha. Contém 
glúten. Rendimento de 37 oporções de 

BOA SAFRA PCT 212 R$ 11,75 R$ 2.491,00 
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200 ml.  Prazo mínimo de validade 06 
meses a partir da data de entrega. 

48 Sopa de macarrão com carne e legumes: 
Pacote 1 Kg  Macarrão, proteína 
texturizada de soja, amido, sal, gordura 
de palma, maltodextrina, vegetais 
desidratados (cebola, alho, cenoura, 
batata, salsa e tomate), canjica 
desidratada grão, açúcar, carne bovina 
desidratad, ferro, caldo de carne, 
proteína vegetal hidrolisada, realçador 
de sabor glutamato monossódico e 
corantes naturais caramelo INS 150 e 
urucum INS 160b. Não contém glúten. 
Rendimento 31 porções de 200 ml. 
Prazo mínimo de validade de 06 meses 
a partir da data de entrega. 

BOA SAFRA PCT 159 R$ 11,75 R$ 1.868,25 

 
 

Ipiranga/PR, 13 de julho de 2017. 
 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

PORTARIA N° 252/2017 
                                                                                                 Dispõe sobre o Regulamento Próprio para o  

                                                                                                                funcionamento do Sistema de Progressão Funcional 
                                                                                    na Carreira do Magistério Municipal. 

 
Art.1º- O presente documento vem regulamentar o Processo de Progressão Funcional do Quadro Próprio do Magistério (QPM) de 
acordo com a situação funcional de cada servidor. 
Parágrafo Único: Os dados aqui explicitados correspondem aos artigos da Lei Complementar nº 01/2003 (Estatuto do Magistério 
Municipal). 
Art.2º- Os certificados de curso para efeito de computação do avanço terão validade a partir 2014, com carga horária igual oi superior a 8 
horas e seguindo as seguintes exigências: 
    I- Não serão aceitos certificados, declarações, históricos escolares sem    identificação e assinaturas do responsável pelo órgão 
expedidor. 
    II- Não serão aceitos atestados ou declaração de realização de cursos, somente certificados e que apresentem carga horária igual ou 
superior a 8 horas. 
   III- Em todos os certificados e certidões deverá constar registro da carga horária. 
Art.3º- Em respeito ao formulário de Progressão por merecimento, no que tange o item A onde fala da frequência e assiduidade, 
ressalta-se que o profissional que apresentar atestados comprovados em boletins de frequência no período avaliado não terá direito ao 
total da pontuação relativa a este item. 
Art. 4º- O formulário de avaliação para Progressão Funcional encontra-se no Anexo I deste regulamento. 
Art.5º- O instrumento para o exame de Aferição de Conhecimentos e de Conteúdos Pedagógicos, de que trata o Art.5 da Lei 
complementar 01/2003, será a elaboração de um relatório de cada profissional sobre os conteúdos estudados nos Programas de 
Formação Continuada a ser avaliado pela comissão de avaliação designada pelo SMEC.  
Art.6º- Para fins de pontuação atingida na apresentação de certificados permanece carga horária de 120 horas de curso. Caso seja 
computado menor número, os mesmos tornar-se-ão sem efeito. Se ultrapassar a carga horária a mesma não terá valor maior. 
Parágrafo Único- O profissional que tiver duas matrículas será avaliado por matrícula, portanto a carga horária de 120 horas de curso 
será por matrícula.  
Art.7º- O processo de Progressão Funcional dar-se-á mediante formulário de Progressão por merecimento, e provas de títulos e será 
concedida ao profissional do magistério que comprovar efetivo exercício profissional e participação em atividades na área profissional. 
Parágrafo 1º- A Progressão Funcional acontecerá sob a forma de notas, computadas conforme o estabelecido no Formulário de 
Progressão Funcional. 
Parágrafo 2º-  O número de pontos necessários para efetivar a passagem de uma referência para a consecutiva será de 70% do total de 
pontos avaliados. 
Parágrafo 3º- Para privilegiar a máxima produção do profissional da Carreira do Magistério, no exercício de suas funções será 
observado o seguinte:  
   I – Serão descontados proporcionalmente ao número de dias letivos oficiais, os dias de afastamento, sendo que o percentual de faltas 
obtido será deduzido obrigatória e automaticamente do total de pontos previstos no item “Comprometido com a ação educativa 
(frequência, assiduidade, pontualidade, participação) ’’, sem prejuízo dos demais fatores de avaliação que possam implicar na redução 
da pontuação deste quesito. 
  II – Excetuam-se dessa regra, unicamente os afastamentos motivados por férias, casamento, luto, júri, licença, no caso de acidente de 
trabalho ou em decorrência de doença profissional. 
  III – Nos casos de afastamento par atender convocação para serviço militar, exercício de mandato eletivo e licença sem vencimentos, 
se o período de afastamento abranger a totalidade dos dias letivos, o profissional não terá direito a avaliação naquele ano, ficando com 
pontuação zero. Se o afastamento for parcial, aplicar-se-á a regra da proporção entre os dias letivos e os dias de afastamento. 
Art. 8º- Não poderá ser promovido o integrante do QMM: 
     I-   . Em estágio probatório. 
     II-     Licenciado para o exercício de mandato eletivo. 
     III-    licenciado para o trato de interesses particulares. 
     IV-    A disposição de órgãos alheios à SMEC. 
Art.9º- O prefeito Municipal no uso de suas atribuições aprovará os colegiados destinados a proceder aos respectivos processos de 
Progressão Funcional de cada estabelecimento de ensino. 
Parágrafo 1º- Quando se tratar dos profissionais lotados na SMEC, o colegiado será composto por: 
  I.    Secretário Municipal de Educação. 
  II.   Diretor do Departamento ao qual o profissional esta vinculado. 
  III. Pedagogo das escolas municipais (escolhido por seus pares) 
  IV. Diretor escolar (escolhido por seus pares) 
Parágrafo 2º- Quando se tratar do Secretario Municipal de Educação (se for ocupante de cargo efetivo do magistério): 
  I.    Um funcionário ligado ao setor administrativo da Prefeitura, designado pelo Prefeito Municipal. 
  II.      Diretor escolar (escolhido por seus pares) 
  III.     Pedagogo das escolas municipais (escolhido por seus pares) 
  IV.    Funcionário da SMEC. 
Parágrafo 3º- Quando se tratar dos Diretores Municipais: 
   I.      Secretário Municipal de Educação. 
   II.     Diretor do Departamento de Administração Educacional da SMEC 
   III.    Coordenador ou pedagogo da SMEC. 
   IV.    Professor da escola cujo diretor está sendo avaliado. 
Parágrafo 4º - Quando se tratar de pedagogo e coordenador das Escolas Municipais: 
  I.   Secretário Municipal de Educação. 
  II. Coordenador ou pedagogo da SMEC. 
  III. Diretor da escola cujo funcionário esta sendo avaliado 
  IV. Professor da escola cujo funcionário esta sendo avaliado. 

   
 

PREFEITURA MUNICIPPAL DE IPIRANGA 
ESTADO PARANÁ 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONVENIO N° 01/2017 
DAS PARTES: 
 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
CONVENENTE: APMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA, pessoa jurídica, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº. 95.685.558/0001-64. 
 
OBJETO: repasse de recursos públicos a título de subvenção social destinados às despesas de manutenção, dentro do 
programa social desenvolvido e administrado pela conveniada. 
 
RESCISÃO  
Por força da presente rescisão, as partes dão por finalizado o objeto de que trata a Cláusula Primeira do presente termo, nada 
mais tendo a reclamar ambas as partes, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no 
ajuste ora rescindido 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
De acordo com a clausula quinta do termo inicial e adequação a Lei Federal n°. 13.019/2014. 
 
VIGÊNCIA 
O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2017 
 
DATA DE ASSINATURA: 13/07/2017 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA 
José Amauri Denck 
Presidente 
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Parágrafo 5º- Quando se tratar de professores lotados nas Escolas Municipais: 
  I. Coordenador ou pedagogo da SMEC do Setor ao qual o professor está ligado. 
  II. Diretor da escola cujo funcionário está sendo avaliado. 
  III. Pedagogo ou coordenador da escola. 
  IV. Professor da escola cujo funcionário está sendo avaliado. 
Art.10º - Os colegiados da Progressão Funcional requisitarão à SMEC o apoio administrativo necessário ao desempenho das suas 
funções. 
Art. 11º - Quanto a porcentagem para o avanço a qual será igual ou superior a 70% (setenta por cento) do total dos pontos, este deverá 
priorizar o item j da ficha de Progressão por Merecimento (aproveitamento em Programas de Capacitação), para conquistar o direito de 
avanço. 
 
Art.12º- Ao viabilizar a Progressão Funcional dos Profissionais da Educação que no ato da implementação, encontram-se afastados da 
sala de aula, mas que desempenham funções pertinentes ao cargo no período tem assegurado seus direitos em participar da Progressão 
Funcional. 
Art. 13º - No ato da prova de títulos, os mesmos poderão ser apresentados mediante procuração, com justificativas feitas a equipe da 
SMEC, anteriormente à data estabelecida para a Progressão Funcional. 
Art. 14º - Os certificados e certidões da Prova de Títulos, bem como o relatório para exame de aferição de Conhecimentos e de 
Conteúdos Pedagógicos deverão ser apresentados na SMEC de acordo com o cronograma abaixo: 
Para as progressões do 1° semestre: do dia 24 ao dia 31 do mês de julho, das 13 às 17 horas. 
Para as progressões do 2° semestre: do dia 23 ao dia 27 do mês de outubro, das 13 às 17 horas. 
Art. 15º- O professor que não avançar por 2 (duas) vezes consecutivas, permanecerá á disposição da SMEC para que tomem as 
medidas cabíveis como transferências, ou readaptação. 
Art. 16º - Após avaliação o Órgão Municipal de Educação encaminhará Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal. Em caso de 
avaliação abaixo da média será dado ciência ao Servidor esclarecendo os motivos, cabendo ao mesmo o direito da imposição do recurso 
em âmbito administrativo no prazo de 48 horas. 
Art. 17º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com seus colegiados. 
                                                                                  
 

Ipiranga, 14 de julho de 2017. 
 
 

ELENICE APARECIDA LACHINSKI MULINARI 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

     
 
   

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DO TERMO DE  FOMENTO  Nº 01/2017 
DAS PARTES: 
 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFANCIA - APMI,   CNPJ/MF sob nº95.685.558/0001-64. 
 
OBJETO: O presente Termo de Fomento destina-se a cogestão dos serviços de atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de riscos ocasionadas pelo abandono ou maus tratos dos pais ou responsáveis, dando-lhes abrigo provisoriamente, 
moradia, alimentação e desenvolvimento de atividades recreativas e educacionais. 

DO VALOR: R$ 90.866,59 (noventa mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
ORGÃO: 07.003 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
07.003.08.243.0704.2053.3.50.43.00.00-1000…………………............................................................................…..R$ 90.866,59 

 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e  demais legislações pertinentes, assim como 
pelas condições da inexigibilidade do edital de Chamamento Público 001/2017. 
 
PERIODO DE VIGÊNCIA: O prazo para execução da presente parceria inicia-se em 01 de julho de 2017 e termino em 31 de 
dezembro de 2017. 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
DATA DE EMISSÃO: 14/07/2017 
 
DATA DE ASSINATURA: 14/07/2017 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA 

José Amauri Denck 

Presidente 
 
 
 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2017 

PROCESSO Nº. 221/2017 
 
OBJETO: contratação de empresa especializada na realização de consultoria técnica 
objetivando o levantamento preventivo, análise, revisão e emissão de relatórios e 
pareceres sobre os controles internos e as demonstrações administrativas e financeiras 
dos anos de 2013 a 2016 englobando aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Federal 4.320/64, Lei 8.666/93, portarias ministeriais e interministeriais da União, 
instruções normativas e súmulas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da 
União. 
 
A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria nº. 251/2017, comunica aos 
interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços em epígrafe, que 
decidiu classificar a seguinte proponente: 

Ordem 
Classsificação Empresa 

Valor 
Proposta 

R$ 

1ª. INSEPAR SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA. ME – 
CNPJ Nº. 06.697.500/0001-00 55.300,00 

 
Ipiranga – PR, 14 de Julho de 2017. 

                       
Presidente da Comissão: 
 Luiz Carlos Seixas 

  

Membros da Comissão: 

 
Emilia Fabiane da Silva Ferreira 

 
 

Erickson Luís Scharneski 
 
                             

 1 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EDITAL DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2017 
PROCESSO Nº. 221/2017 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada na realização de consultoria técnica 
objetivando o levantamento preventivo, análise, revisão e emissão de relatórios e 
pareceres sobre os controles internos e as demonstrações administrativas e financeiras 
dos anos de 2013 a 2016 englobando aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Federal 4.320/64, Lei 8.666/93, portarias ministeriais e interministeriais da União, 
instruções normativas e súmulas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e da União. 

 
A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de 
Tomada de Preços nº. 5/2017, que após a análise e verificação de documentos, concluiu 
pela habilitação da seguinte proponente: 

 
1. INSEPAR SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA. ME 

 
Ipiranga – PR, 14 de Julho de 2017. 

                     
 
 

 
Presidente da 
Comissão: Luiz Carlos Seixas 

  
  

Membros da Comissão: 

Emilia Fabiane da Silva Ferreira 
 
 

Erickson Luís Scharneski 
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ATOS DO EXECUTIVO
 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

     
                                                                           RESOLUÇÃO nº 03 /2017 

 
Considerando os dispostos na Lei Federal nº 8069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990; 
Considerando o inciso XI do artigo 9º  da Lei n°  2322, de 31 de março de 2015, que dispõe  sobre o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente  
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA no uso de suas atribuições e de 
acordo com a plenária nº 301/ 2017, de 17   de julho  de  2017 

 DELIBERA: 
 Art. 1º - Será concedido registro às entidades governamentais e não governamentais que tenham por objetivo o atendimento direto, o 
estudo, a pesquisa, a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente, nos termos do art. 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e desta Deliberação. 
 Art. 2º. De acordo com o disposto nos incisos XI do artigo 9º da Lei Municipal n° 2322/2015, o CMDCA deverá admitir, aprovar e 
manter inscrição/cadastro/registro das entidades governamentais e não governamentais neste conselho.  
Art. 3º. As Entidades Governamentais e Não Governamentais deverão ser reavaliadas pelo conselho a cada dois anos renovando 
assim o Certificado de Inscrição. 
Art. 4º. São necessários para análise de emissão/renovação de Certificado de Inscrição de entidades não governamentais no CMDCA 
a apresentação da seguinte documentação: 
  
- Ofício solicitando a Inscrição/Renovação, assinado pelo representante legal 

- Ata de fundação;  

- Estatutos e/ou regimento interno;  

- Ata da eleição e posse da atual Diretoria;  

- Plano de trabalho  conforme anexo II 

Art. 5º - De acordo com o art. 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos 
destinados a crianças e adolescentes em regime de:  
I – orientação e apoio sócio-familiar; 
II – apoio sócio-educativo em meio aberto; 
III – colocação familiar; 
IV – acolhimento institucional; 
V – liberdade assistida; 
VI – semi-liberdade; 
VII- internação 
 
Art. 6º - Será negado, nos termos do § 1° do artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o registro à entidade que: 
I – não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;  
II - não apresente plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
III – esteja irregularmente constituída; 
IV– tenha em seus quadros pessoa inidônea; 
V- não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento.  
 
 Art. 7º- O CMDCA, certificar-se-á  através de documento publicado em diário oficial de que a Entidade está adequada às normas e 
princípios estatutários pertinentes, bem como aos requisitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 
Art. 8º- Quanto a entidade governamental será analisado o Plano de Trabalho conforme modelo em anexo II 
 
Parágrafo único – No caso de indeferimento do registro, caberá à entidade recurso, num prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar de sua publicação no Diário Oficial do Município. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 

Fabiane Klazura Rosas 
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
(MODELO DE REQUERIMENTO – em papel timbrado da entidade) 

 
Declaração de Idoneidade 

 
 
 

Prezado Senhor 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

 
Eu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Brasileiro(a), portador da identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
expedida pela . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e inscrito no C.P.F. sob o nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente e domiciliado à . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , exercendo o cargo de (dirigente, diretor, coordenador, presidente) . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .  da Entidade denominada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DECLARO, para efeito de que dispõe a alínea d, do parágrafo único do artigo 91 da Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que não é de meu conhecimento que exista nos quadros desta Entidade nenhuma pessoa, inclusive eu, cuja conduta 
desabone a integridade moral ou que tenha, contra si, sentença condenatória criminal transitada em julgado. 
 
 Fico ciente que a falsidade dessa declaração importa no cancelamento automático do Registro da mencionada Entidade no 
CMDCA, nos termos da legislação supracitada, além das penalidades civis, criminais e administrativas previstas na legislação vigente. 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . .  de . . . . . . 
 
 

_________________________________________ 
(Representante Legal) 
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

Anexo II 
 

Plano de trabalho 
 
 
1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
  

NOME DA ENTIDADE MANTENEDORA 
 

  _____________________________________________________________________ 
 

DENOMINAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA 
 
  ______________________________________________________________________ 
      
 

NOME (COORDENADOR OU RESPONSÁVEL LEGAL) 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
2- REGIME DE ATENDIMENTO 
 
 (   ) Orientação e apoio sócio-familiar            
 (   )Apoio sócio-educativo em meio aberto   
 (   ) Colocação familiar                                                       
 (   ) Acolhimento institucional                     
 (   ) Liberdade assistida  
 (   ) Semi-liberdade 
 (   )Internação 
 
2.1  - OBJETIVOS  AO EXECUTAR O REGIME 
 
 
 
2.2 - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 
 
 
 
3 - META DO ATENDIMENTO (QUANTIFICAR) 
 
 
 
4 -  FREQUÊNCIA AO ATENDIMENTO 

(   )    DIÁRIO                    (    )    MENSAL 
(   )    SEMANAL                (    )   OUTROS 
(   )    EVENTUAL 
 

5 - FAIXA ETÁRIA 
        (   )    00 a 04 ANOS         (   )    04  a 06 ANOS    (   ) ACIMA DE  18 anos 

  (   )    07 a 12 ANOS         (   )   12 a 18  ANOS   
 
6 – CAPACIDADE  DE ATENDIMENTO 
      SEXO _________ FEMININO        _________ MASCULINO 
 
7 – QUANTITATIVO 

 
Nº DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO __________________________________________ 
Nº DE USUÁRIOS DE OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO ____________________ 
Nº DE USUÁRIOS DE OUTROS ESTADOS ___________________________________ 

 
8 – DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
      
9 - MODALIDADE GERENCIAL (SOMENTE PARA ACOLHIMENTO) 
 

(   )    PAI E MÃE 
(   )    MÃE SOCIAL 
(   )    COORDENADOR GERAL 
(   )    OUTROS / ESPECIFICAR 

 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

10 - PROCEDÊNCIA DO USUÁRIO ATENDIDO 
         

  (    )  CONSELHO TUTELAR                                        
  (    )   COMUNIDADE 
  (    )  CRAS             
  (    )   POLÍCIA MILITAR 
  (    )  SOS CRIANÇA                                                       
  (    )  OUTROS 
  (    )  CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL           
  (    )  ESCOLA           
  (    )  FAMILIARES  

 
 
11 - CARACTERIZAÇÃO DO USUÁRIO ATENDIDO ( PODE TER MAIS DE UMA MARCAÇÃO) 

 
(   )   VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
(   )   VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
(   )   PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
(   )   VULNERABILIADE SOCIAL 
(   )   ABANDONO 
(   )   AUTOR DE ATO INFRACIONAL 
(   )   OUTROS: ____________________________________________________________ 
 

12 - PARCERIAS/ ESPECIFICAR 
  

(   )   ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 
(   )   ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 
ESPECIFICAR 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
13 – MODALIDADE  
 

(   )   CASA LAR 
(   )   ATENDIMENTO 
(   )   OUTROS 

 
14 - CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O USUÁRIO SER ATENDIDO 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
15 -  ATENDIMENTO ESPECIALIZADO  
 

        (    )   PSICOLÓGO                  (    )  ASSISTENTE SOCIAL  
        (    )   PEDAGOGO                  (    )  ADVOGADO 
        (    )   MÉDICO                        (    )   DENTISTA 
                                                          (    )  OUTROS (ESPECIFICAR) 

OBSERVAÇÕES 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

16 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE QUANTIDADE 
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
17 - ESPAÇO FÍSICO PARA O ATENDIMENTO 
 

                  DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE 

SALA DE ATIVIDADES  

OFICINA INSTALADA  

COZINHA  

REFEITÓRIO  

BANHEIRO  

BIBLIOTECA  

DORMITÓRIO INDIVIDUAL  

DORMITÓRIO COLETIVO  

CAMPO DE FUTEBOL  

QUADRA ESPORTIVA  

LAVANDERIA  

ALMOXARIFADO / DESPENSA  

PARQUE INFANTIL  

SALA DE ESTAR/TV  

OUTROS:  

 
 
Ipiranga, __________________de ____________________ de  2017 
 
 
 
Preenchido por: _________________________________________________________ 
 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

     
                                                                              RESOLUÇÃO nº 04 /2017 
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de suas atribuições e 
considerando a plenária realizada no dia 14/07/2017, dispõe sobre a inscrição da Casa Lar de Ipiranga no CMDCA 

 
 

 Art. 1° - Após a verificação dos documentos, estando compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o CMDCA expede o registro da Casa Lar de Ipiranga, sob número um no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
 
 Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
                                                 Ipiranga, 14 julho de 2017. 

 
 

 
                                                       Atenciosamente 
 
 
 
                                                                              Fabiane Klazura Rosas 
                                                                              Presidente do CMDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

     
                                                                              RESOLUÇÃO nº 05 /2017 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de suas atribuições e 
considerando a plenária realizada no dia 14/07/2017, dispõe sobre a inscrição da APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Ipiranga, no CMDCA. 
 
 Art. 1° - Após a verificação dos documentos, estando compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o CMDCA expede o registro da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipiranga, inscrita no CNPJ sob nº 
80.619.661/0001-39. Com registro sob número dois no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
                                          Ipiranga, 14 julho de 2017. 
 
                                                     Atenciosamente  
                                                                              Fabiane Klazura Rosas 
                                                                               Presidente do CMDCA 
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CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

IPIRANGA – PR 

 

     
                                                                             RESOLUÇÃO nº 06 /2017 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IPIRANGA – PR, no uso de suas atribuições e 
considerando a plenária realizada no dia 14/07/2017,  
 
DELIBERA 
 Art. 1° - APROVAR  o projeto “ Super Ação: arte e música em movimento”, apresentado pela APAE de Ipiranga,  a  ser 
financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência Estadual, através da deliberação 002/2017. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                         Ipiranga, 14 julho de 2017. 
 
                                                    Atenciosamente 
                                                                           Fabiane Klazura Rosas 
                                                                               Presidente do CMDCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


