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ATOS DO EXECUTIVO 

 
 
DECRETO Nº 251/2014 
 
SÚMULA: Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Desembolso para o exercício financeiro de 2014. 
 
A Prefeita Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve e: 
 
DECRETA 
 
Art. 1º - Em cumprimento às determinações contidas no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, fica estabelecida a programação 
financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2014. 

 
Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 2.505/2013 de 20 de dezembro de 2013, para o exercício 
financeiro de 2014, ficam desdobradas em metas bimestrais, consoante ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tibagi, 22 de janeiro de 2014. 
 
 
ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 
Prefeita Municipal de Tibagi 

 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n10.520, de 17 de julhode 2002, pelo decreto federal n3.555, de 08 de agosto de 2000, 
pela lei n8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alterações, torna público que realizará as seguintes licitações:  
 
MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 001/2014 
OBJETO:Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  transportesrodoviários de pessoas, em veículo da própria 
Contratada, com capacidade de no mínimo 44(quarenta e quatro) lugares, ano de fabricação mínimo 2006, a fim de atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 143.400,00  
DATA/HORA: 31de janeiro de 2014, às 9H30min 
 
MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 002/2014 
OBJETO: Aquisição de uniformes para cozinheiras e ajudantes de cozinha.  
VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 19.825,50  
DATA/HORA: 31de janeiro de 2014, às 10H30min 
 
MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 004/2014 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOpara a contratação futurade empresa especializada em 
serviços de primeiros socorros, para realização de serviços em eventos realizados pela 
Administração Municipal. 
VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 108.000,00  
DATA/HORA: 03de fevereiro de 2014, às 9H30min 
 
INFORMAÇÕES: Outras informações, bem como o edital completo, serão fornecidosdurante os horários normais de expediente, pessoalmente, 
através do telefone (42) 3916-2129 ou pelo e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br 
 
Tibagi, 20 de janeiro de 2014 
 
 
ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 
Prefeita Municipal 
 
 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N
o
 003/2013 

 

A Comissão de Licitação, comunica aos interessados no objeto da TOMADA DE PREÇOS n
o
 003/2013 que, após a análise da documentação 

apresentada no envelope nº 5 (documentos de habilitação), que foram HABILITADAS/INABILITADAS as seguintes proponentes: 

 

Nº EMPRESA SITUAÇÃO 

1 CASA DA COMUNICAÇÃO SS LTDA. HABILITADA 

2 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. INABILITADA 
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Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 

processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

 

Tibagi, 20 de janeiro de 2014 

 

 

JUSSARA ALBERTI GOMES 

Presidente 

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO 

Secretário 

 

RAMON CARLOS ASSUNÇÃO RIBAS 

Membro 

 
 
 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2014 
 
Ratificamos por este termo, a Dispensa de Licitação nº 001/2014 referente à contratação de prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 
horas e pronto atendimento com comodato de equipamentos de alarme com a empresa SEGCONTROL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., para 
atender às necessidades de segurança dos bens móveis, processos e documentos do TIBAGIPREV, no valor total de R$ 1.350,00 (um mil, 
trezentos e cinqüenta reais), a ser pago em parcelas de R$ 112,50 (cento e doze reais e cinqüenta centavos) mensais até o final do contrato de 
prestação de serviços, válido até 31/12/2014, com efeitos retroativos desde a data de 2 de janeiro de 2014, com posterior formalização através de 
contrato específico, com base no Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93 e de acordo com parecer jurídico sobre a legalidade da contratação. 

 
Tibagi, em 23 de janeiro de 2014. 

 
 
 
___________________________              ___________________________________                 ____________________________________ 
  JOVANIR ANTONIO LOPES                    EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA                     CLEVERSON HENRIQUE MATEUSSI 
     DIRETOR PRESIDENTE                 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA             DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA 
 
 
 
JUSTIFICATIVA E ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 
 
EMPRESA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
 
CNPJ: 76.030.717/0001-48 
 
OBJETO: Licenciamento de uso (locação de software) de programas de informática dos módulos de Sistema de Contabilidade Pública e Patrimônio, 
Licitação e Compras, Recursos Humanos e Portal da Transparência para o ano de 2014, com o fito de atender às necessidades contábeis e 
administrativas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do 
Ministério da Previdência, bem como para cumprir as determinações da Lei de Transparência Pública. 
 
VALOR: valor anual de R$ 7.997,00 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais) a ser pago em uma única parcela, com efeitos retroativos desde a 
data de 02/01/2014, sendo que as senhas dos sistemas de software serão liberadas no momento da contratação para todo o exercício de 2014. 
 
BASE LEGAL: Dispensa com fulcro no art. 24, inciso II c/c alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. A lei autoriza a contratação através de dispensa de licitação para compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", 
do inciso II, do artigo 23 da lei 8.666/93 (ou seja, R$ 80.000,00). 
 
JUSTIFICATIVA: 
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi vem justificar o procedimento de dispensa de licitação n.º 02/2014 referente 
à contratação de licenciamento de uso (locação de software) de programas de informática dos módulos de Sistema de Contabilidade Pública e 
Patrimônio, Licitação e Compras, Recursos Humanos e Portal da Transparência para o ano de 2014, com o fito de atender às necessidades contábeis 
e administrativas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do 
Ministério da Previdência, bem como para cumprir as determinações da Lei de Transparência Pública, no sentido de viabilizar o registro dos atos 
contábeis nos moldes da Lei Federal 4.320/1964, do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDA, da Lei Orçamentária Anual – 
LOA, da Projeção da Receita, da Execução Orçamentária, dos Balanços, do Patrimônio e dos Contratos, bem como para o envio de dados do Sistema 
de Informações Municipais com acompanhamento mensal - SIM/AM - ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 
Deverá haver, como condição do contrato a ser firmado, a disponibilização antecipada à Autarquia Previdenciária, pela empresa fornecedora, de 
senhas de acesso dos sistemas contábeis para pleno uso em todo o corrente ano, bem como a garantia de responsabilização administrativa e judicial 
ao TIBAGI PREV em caso de inadimplemento contratual da empresa contratada.  
 
DETERMINAÇÃO: 
Considerando os parâmetros apontados, solicitamos ao Setor de Contabilidade a indicação orçamentária e ao Setor Jurídico o parecer técnico sobre a 
legalidade do pedido de dispensa. Após, e se viável a prestação de serviço, volte o dossiê administrativo de dispensa em questão para a devida 
ratificação. 
 
 
 
 
 
 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 4 de 10

 
  

 

Ano II – Edição nº 015 - Tibagi, 23 de janeiro de 2014. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

Página | 4 

Tibagi, 23 de janeiro de 2014. 
 
 

 JOVANIR ANTONIO LOPES                      EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA                  CLEVERSON HENRIQUE MATEUSSI 
    DIRETOR PRESIDENTE                      DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA             DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Estado do Paraná 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo decreto federal n

o
 3.555, de 08 de agosto de 

2000, pela lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público que realizará as seguintes licitações:  

 

MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 001/2014 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes rodoviários de pessoas, em veículo da própria Contratada, 

com capacidade de no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, ano de fabricação mínimo 2006, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 143.400,00  

DATA/HORA: 04 de fevereiro de 2014, às 9H30min 

 

MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 002/2014 

OBJETO: Aquisição de uniformes para cozinheiras e ajudantes de cozinha.  

VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 19.825,50  

DATA/HORA: 04 de fevereiro de 2014, às 10H30min 

 

MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 003/2014 

OBJETO: Aquisição de material de expediente diversos  

VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 10.262,54 

DATA/HORA: 06 de fevereiro de 2014, às 13H30min 

 

MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 004/2014 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para a contratação futura de empresa especializada em serviços de primeiros socorros, para realização de serviços 

em eventos realizados pela Administração Municipal.  

VALOR MÁXIMO da licitação: R$ 108.000,00  

DATA/HORA: 05 de fevereiro de 2014, às 9H30min 

 

INFORMAÇÕES: Outras informações, bem como o edital completo, serão fornecidos durante os horários normais de expediente, pessoalmente, 

através do telefone (42) 3916-2129 ou pelo e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br 

 

Tibagi, 20 de janeiro de 2014 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, leva ao conhecimento das empresas 

interessadas, que realizará licitação do sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, na modalidade de Tomada de Preços, às 

13H30min, do dia 12 de fevereiro de 2014, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, destinada a contratação de empresa para 

execução de obras para ampliação e reforma do Centro de Saúde da Mulher e da Criança, nesta cidade, no valor máximo de R$ 161.583,64 (cento e 

sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), com recursos do processo 09277109000113003 - FNS. O Edital 

completo será fornecido mediante apresentação do comprovante de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais), no Setor de Licitações, da 

Prefeitura Municipal de Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129 ou pelo e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br.  

Tibagi, 17 de janeiro de 2014 

Angela Regina Mercer de Mello Nasser 

Prefeita Municipal 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, leva ao conhecimento das empresas 

interessadas, que realizará licitação do sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, na modalidade de Tomada de Preços, às 

13H30min, do dia 13 de fevereiro de 2014, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, destinada a contratação de empresa para 

execução de obras para construção de prédio em alvenaria para instalação de Unidade Básica de Saúde, Vila São José, nesta cidade, no valor 

máximo de R$ 498.949,35 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), 09277109000113001 – 

PAC 2 - FNS. O Edital completo será fornecido mediante apresentação do comprovante de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais), no Setor de 

Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129 ou pelo e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br.  

Tibagi, 17 de janeiro de 2014 

Angela Regina Mercer de Mello Nasser 

Prefeita Municipal 

 
 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de licitação constante do Processo nº 007/2014, Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2013, conforme parecer 

da Procuradoria Jurídica do Município, datado de 21/01/2014, para a contratação da empresa SOM & CIA. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 56.464.142/0001-64, para a realização de show com o cantor JORGE ARAGÃO, com base no inciso III do art. 25 da 

lei nº 8.666/93. 

 

Tibagi, em 22 de Janeiro de 2014 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 
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DECRETO Nº 251/2014 
 
SÚMULA: Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação 
Mensal e Cronograma de Desembolso para o exercício financeiro de 
2014. 
 
 
A Prefeita Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve e: 
 
DECRETA 
 
Art. 1º - Em cumprimento às determinações contidas no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, fica estabelecida a programação 
financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2014. 

 
Art. 2º - As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 2.505/2013 de 20 de dezembro de 2013, para o exercício 
financeiro de 2014, ficam desdobradas em metas bimestrais, consoante ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tibagi, 22 de janeiro de 2014. 
 
 
___________________________ 
ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 
Prefeita Municipal de Tibagi 
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