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ATOS DO EXECUTIVO 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 023/2014 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do Concurso Público 
N.º 01/2010, TORNA PÚBLICA a convocação do pessoal constante da listagem abaixo, para no prazo máximo de até 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, comparecer à Gerência de Recursos Humanos (GRH), localizada no 
piso térreo do Palácio do Diamante, sede do Poder Executivo Municipal, sito à Praça Edmundo Mercer, 34, Centro, Tibagi - PR, no horário das 
08h00min às 11h30min ou das 13h00min às 17h30min, a fim de realizar os procedimentos necessários para sua admissão no Quadro de Pessoal 
Permanente desta Prefeitura. 
 

Nome Inscrição Cargo Colocação 

MARLI APARECIDA BRUNELI OUTI 11 
Professora (Distrito de 
Caetano Mendes) 

6ª 

 
1. O candidato(a) convocado(a) deve apresentar os seguintes documentos à GRH: 

 
a) Fotografia recente, em tamanho 3x4, em preto-e-branco ou colorida; 
b) Carteira de identidade (RG) em original e fotocópia; 
c) Cadastro da Pessoa Física (CPF) em original e fotocópia; 
d) Carteira Profissional em original e fotocópia (parte onde consta número da carteira, qualificação civil e contratos de trabalho); 
e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP em original e fotocópia; 
f) Título de Eleitor com o comprovante da última votação em original e fotocópia; 
g) Certidão de Nascimento, Casamento ou documento comprobatório de convivência em união estável (conforme o estado civil do candidato) em 
original e fotocópia; 
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (se houver), em original e fotocópia; 
i) Comprovante de vacinação dos filhos menores de 14 anos em original e fotocópia; 
j) Comprovante de quitação com as obrigações militares em original e fotocópia (obrigatório apenas para pessoas do sexo masculino); 
k) Comprovação da escolaridade ou formação profissional exigida para o exercício do cargo, conforme constante no Edital do Concurso e, quando 
necessário, do registro no Conselho de Classe; 
l) Comprovação do endereço residencial em fotocópia; 
m) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condição de acumulação amparada pela Constituição Federal (pode ser assinada no 
ato de apresentação dos demais documentos à GRH; 
n) Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, através de Atestado de Saúde Ocupacional, devendo ser custeado pelo 
candidato; 
o) Declarações negativas de antecedentes criminais em níveis estadual e federal; 
p) Comprovante de naturalização brasileira (em caso de estrangeiro). 
 
2. O não atendimento a esta convocação dentro do prazo determinado, bem como a não apresentação dos documentos necessários, impedirão a 
nomeação, desclassificando o(a) candidato(a), podendo ser chamado(a) o(a) candidato(a) subsequente na ordem de classificação geral para o mesmo 
cargo. 
 
3. Os documentos pessoais originais serão devolvidos ao(à) candidato(a) no ato de sua apresentação, pois servirão apenas para conferência com as 
fotocópias. 
 
4. Após a nomeação e posse, o(a) candidato(a) admitido(a) compromete-se a manter atualizado o seu cadastro, informando à GRH quaisquer 
alterações em seus dados pessoais, documentos, endereço residencial e número(s) de telefone para contato. 
 
5. Se o(a) candidato(a) estiver impedido(a) temporariamente ou não apresentar interesse em assumir a vaga, poderá, uma única vez, encaminhar 
Termo de Desistência assinado à Gerência de Recursos Humanos, dentro do prazo de 10 (dez) dias após a publicação deste Edital, o que o(a) 
passará para a última colocação da listagem do cargo, possibilitando que a Prefeitura Municipal de Tibagi convoque o(a) próximo(a) candidato(a) 
constante na lista de classificação. A não apresentação do Termo implica em desistência definitiva da vaga por parte do candidato(a). 
 

PALÁCIO DO DIAMANTE, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze. 
 
Angela Regina Mercer de Mello Nasser 
Prefeita Municipal 
 
 
 
P O R T A R I A  N º  2 8 4 / 2014   
 
 
   A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o art. 194, 
da lei municipal n

o
 1.392, de 07 de maio de 1993 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Tibagi) e, 

 
   Tendo em vista as denúncias anônimas informando que uma patrola da Prefeitura de Tibagi, tendo como patroleiro o 
servidor Aroldinho Paganini, estaria fazendo uma estrada no Parque Linear Reinhard Mack, lindeiro ao rio tibagi nos fundos do conjunto residencial 
Capivari, nesta cidade. 
  
D E T E R M I N A: 
 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=45
https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html


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 3 de 25

                                                                                                                     
  

 

Ano II – Edição nº 048 - Tibagi, 20 de maio de 2014. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 3 

   I - à Secretaria de Administração a instauração de processo administrativo a fim de apurar responsabilidades, com o 
possível envolvimento de servidor Municipal lotado na Secretaria Municipal de Transportes, na função de Operador de Máquinas Pesadas; 
 
   II - a apresentação de relatório de conclusão de todo o apurado, no prazo de 60 dias, a contar da nomeação da 
comissão; 
 
   III - a expedição de Portaria nomeando a Comissão de Inquérito Administrativo, levando-se em conta as indicações de 
componentes feitas pela Câmara Municipal e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.    
       
                                    Palácio do Diamante, aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze. 
             
                                                                                  
Angela Regina Mercer de Mello Nasser 
Prefeita Municipal 
 
Luiz Augusto Ciola 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
D E C R E T O    N º 328 
 
 
   A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o Art. 66, 
Inciso VI da Lei Orgânica do Município e em consonância com a Lei Municipal n

o
 2.233, de 26/06/2006,  

 
D  E  C  R  E  T  A  : 

   Art. 1
o
. Ficam nomeados os servidores, abaixo relacionados, para exercerem a função de Agentes de Desenvolvimento e 

Coordenador do COMITÊ GESTOR MUNICIPAL, do Programa Cidade Empreendedora conforme previsto na Lei Municipal No. 2233 em conformidade 
com a chamada publica do SEBRAE, conforme segue: 
 
 

Nome Função  

Mauricio Chizini Barreto  Agente de Desenvolvimento  

Neli Gomes do Amaral Agente de Desenvolvimento  

Kleber José Baitel de Oliveira Coordenador do Comitê  

 
  
   Art. 2

o
. Fica mantida a remuneração e o cargo de origem do servidor conforme Concurso Publico o qual fora investido no 

ato de sua nomeação.  
 
                            Art. 3

o
. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
     
              Palácio do Diamante, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze. 
 
 
Angela Regina Mercer de Mello Nasser  
 
 Luiz Augusto Ciola  
Secretario de Administração  
 
 
 
 
DECRETO 338/2014 
 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento de 2014 e dá outras providências. 

 
 
    A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base no 
disposto no artigo 43 § 1º, inciso 1 da Lei 4320/64; artigo 8, inciso II da Lei Municipal 2505/13  resolve e: 
 
 
DECRETA 

 
    Art. 1º - Fica aberto, no orçamento para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional suplementar, no 
valor de R$ 322.000,00 (Trezentos e vinte e dois mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 
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ORGÃO-088 Encargos Gerais do Municipio  

UNIDADE-001 Encargos Gerais do Municipio  

28.843.28010-001 Amortização e Encargos da Dívida Interna  

4.6.91.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores  

000 Recursos Ordinarios(Livre) 322.000,00 

 

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o excesso de arrecadação da conta 
1.72.19.90.30.00.00.00 no valor de R$ 46.000,00 e o excesso de arrecadação da conta 1.72.99.99.02.00.00.00 no valor de R$ 276.000,00  

     
    Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Tibagi, 16 de Maio de 2014. 

 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI 

 

DÉBORA B. DA S. FERNANDES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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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 a seguinte licitação:  

 

MODALIDADE/Nº: Pregão Presencial nº 048/2014 

OBJETO: Aquisição de material de higiene  

VALOR MÁXIMO: 9.150,22 

DATA/HORA: 30 de maio 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 maio de 2014 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 

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 

9H30min, do dia 06 de junho de 2014, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, destinada a contratação de empresa para 

construção de cobertura de quadra poliesportiva, rua Padre Ferrúcio, nesta cidade, com área total de 627m² (seiscentos e vinte e sete metros 

quadrados) de área coberta,  no valor máximo de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), com recursos do Termo de Compromisso 

PAC208218/2014 – MEC/FNDE. O Edital completo será fornecido, 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, 20 de maio de 2014 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Tibagi, no uso de suas atribuições HOMOLOGA o Processo Licitatório nº 067/2014, referente ao Pregão Presencial nº 

040/2014, que tem por objeto a aquisição de trator e implementos agrícolas, e ADJUDICA o objeto da referida licitação em favor das empresas:  

 

Razão Social 

TRATORNEW S/A 

CNPJ 

01.335.050/0001-92 

Inscrição Estadual 

90108791-13 

Telefone 

(42) 3219-1314 /  

3219-1416 

Endereço 

RUA HANS MOL 

Nº 

22 

Bairro 

BOA VISTA 

Município 

PONTA GROSSA 

UF 

PR 

CEP 

84072-172 

 

Item 

Quant Unid. Discriminação 

Preço 

unitário 

máximo 

Preço 

máximo Total 

1 12 Unid. TRATOR AGRÍCOLA novo, modelo 7630, motor com 

potência mínima de 106CV, mínimo 4 cilindros, tração 

4x4, embreagem com no mínimo 16 marchas à frente 

e 4 à ré, tomada de potência independente, com 

sistema hidráulico engate de 3 pontos, controle remoto 

comando duplo, direção hidrostática, freios a disco, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
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com pneus novos compatíveis com a potência e a 

tração do trator, capota de proteção, arco de 

segurança, semi-plataformado, pesos dianteiros e 

traseiros, faróis auxiliares, marca NEW HOLLAND. 

 

 

 

 

 

117.000,00 

 

 

 

 

 

117.000,00 

3 112 Unid. ARADO SUBSOLADOR novo, modelo JMAD-SC/RCL, 

de arrasto, com 05 hastes, com rolo destorroador, com 

controle remoto, rodado para transporte com pneus, 

com sistema de desarme e rearme automático das 

hastes através de molas, profundidade de trabalho 

mínima de 0,45 metros, com no mínimo 05 discos de 

corte mínimo 18’’, com rolo compactador laminar, 

marca JAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.900,00 

4 1 Unid. PLANTADORA/SEMEADORA nova, de arrasto, 

modelo PST Plus 7/7, com no mínimo 7 linhas, com 

disco de corte de no mínimo 18’’, com disco de adubo 

desencontrado de no mínimo 15’’, com disco da 

semente desencontrado de no mínimo 15’’, linhas com 

semente com sistema de articulação pivotada, com 

limitador de profundidade reto pivotado em V, 

distribuição de sementes por meio de discos 

alveolados, com sistema de proteção no acionamento 

dos dosadores de fertilizantes, com caixa de adubo 

com capacidade mínima de 900kg em material 

anticorrosivo com caixa de sementes individual, 

capacidade de 250kg cada em material anticorrosivo, 

com marcador de linhas com disco dentado de no 

mínimo 14’’ com pneus novos, marca Tatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.000,00 

 VALOR TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 192.900,00 

 

Razão Social 

SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 

CNPJ 

01.837.015/0001-71 

Inscrição Estadual 

90130405-05 

Telefone 

(46) 3543-2308 

Endereço 

AV. RUBEM C. CASELANI 

Nº 

2050 

Bairro 

CENTRO 

Município 

REALEZA 

UF 

PR 

CEP 

85770-000 

 

Item 

Quant Unid. Discriminação 

Preço 

unitário 

máximo 

Preço 

máximo Total 

1 1 Unid. PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS novo, faixa 

de aplicação mínima de 12 metros, distância entre os 

bicos de 50cm, capacidade do tanque de no mínimo 

600 litros, bomba de pistões capacidade mínima de 75 

litros/minuto, com tanque de água limpa, agitação de 

calda mecânica, comando mínimo 2 vias, com 

abastecedor e fitro de linha, marca RUBEMAQ – M12 
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– 600 L  

10.000,00 

 

10.000,00 

 VALOR TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 10.000,00 

Tibagi, em 16 de maio de 2014 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Pregão nº 029/2014 – Registro de Preços 

Validade da Ata de Registro de Preços: 06/05/2014 A 05/05/2015 

FORNECEDORA: N. F. MACHADO PANIFICADORA LTDA. – ME - CNPJ  80.839.558/0001-02 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR. UNIT.  

REGISTRADO- 

R$ 

1 7.000 Kg PÃO FRANCES – PESO APROXIMADO DE 50G. 

CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO 

COM FARINHA DE TRIGO, SAL E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA 

POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO 

DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA. A ENTREGA DE SER FEITA NAS ESCOLAS 

E CEMEIS DA SEDE, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA 

ELABORADO PELA SEMEC 6,19 

2 2.000 Kg  PÃO DE FORMA TIPO CASEIRO – PRODUZIDO DE ACORDO 

COM AS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. 

SEM USO DE CONSERVANTES OU OUTROS ADITIVOS DE USO 

INDUSTRIAL. EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO 

TRANSPARENTE E INCOLOR, ISENTO DE MOFO OU BOLORES, 

ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. A 

EMBALAGEM DEVERÁ DECLARAR O NOME DO FABRICANTE, 

ENDEREÇO E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 

INGREDIENTE E/OU AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. A 

ENTREGA DE SER FEITA NAS ESCOLAS E CEMEIS DA SEDE, 

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ELABORADO PELA 

SEMEC 5,99 

 
 

Licitação: Pregão nº 029/2014 – Registro de Preços 

Validade da Ata de Registro de Preços: 06/05/2014 A 05/05/2015 

FORNECEDORA: GEFERSON MENDES DA SILVA - ME inscrita no CNPJ sob o nº 10.916.039/0001-35 

ITEM QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR. UNIT.  

REGISTRADO- 

R$ 

3 2.500 Kg  PÃO FRANCES – PESO APROXIMADO DE 50G.  

CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO 

COM FARINHA DE TRIGO, SAL E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA 

POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO 

DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA. A ENTREGA DE SER FEITA NAS ESCOLAS 

E CEMEI DE CAETANO MENDES E LOCALIDADE, DE ACORDO 

COM O CRONOGRAMA ELABORADO PELA SEMEC 6,39 
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4 1.500 Kg   PÃO FRANCES – PESO APROXIMADO DE 50G.  

CARACTERÍSTICAS: PRODUTO FERMENTADO, PREPARADO 

COM FARINHA DE TRIGO, SAL E ÁGUA, QUE SE CARACTERIZA 

POR CASCA CROCANTE DE COR UNIFORME CASTANHO 

DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO DE TEXTURA E 

GRANULAÇÃO FINA. A ENTREGA DE SER FEITA NAS ESCOLAS 

NO DISTRITO DE SÃO BENTO E LOCALIDADE, DE ACORDO 

COM A CRONOGRAMA ELABORADO PELA SEMEC 5,80 

 
 

Licitação: Pregão nº 034/2014 – Registro de Preços 

Validade da Ata de Registro de Preços: 13/05/2014 A 12/05/2015 

FORNECEDORA: VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 06.087.469/0001-96 

ITE

M 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR. UNIT. 

- R$ 

2 250 lata ACHOCOLATADO EM PÓ, puro, sem adição de outros sabores e 

odores artificiais, procedência nacional, embalado em lata de 400g. Com 

composição básica: açúcar, cacau em pó, malto-dextrina, leite. 

Aparência pó homogêneo, cor marrom claro e escuro, sabor e cheiros 

próprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. 

Com prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de 

entrega.  3,50 

4 40 unid ADOÇANTE DIETÉTICO DE MESA: edulcorante artificial aspartame. 

Embalagem com 100 ml  

 

5,30 

10 50 cx AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho. Deve ser 

fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria 

terrosa e de parasitos. Não poderá apresentar umidade, fermentação ou 

ranço. Deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os 

dedos. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro 

não característico. Embalagem: Deve estar intacta, vedada, 

acondicionada em sacos plásticos reforçados ou caixas, com peso 

liquido de 500 g.  

 

 

 

4,00 

11 600 pcte ARROZ PARBOILIZADO, beneficiado, de procedência nacional, ser de 

safra corrente. Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos 

e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 5 kg, de plástico 

atóxico. Com prazo de validade mínimo de seis meses a contar da data 

de entrega. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do 

empacotador, prazo de validade, número de registro do produto no 

órgão competente e procedência.  

 

10,10 

14 30 unid BATATA PALHA – pacote 400 g. 9,70 

16 500 pcte BISCOITO CREAM-CRACKER, embalagem 360g. Prazo de Validade: 

Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter 

no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, 

data de validade, lote e informações nutricionais. 3,68 

17 500 pcte BISCOITO DOCE, tipo rosquinha, nos sabores coco, leite e chocolate – 

embalagem com 400 g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir 

da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e 3,68 
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informações nutricionais 

22 70 cx CALDO DE CARNE, em tabletes. Composição mínima: sal, gordura 

vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, pimenta, salsa, louro, 

realçadores de sabor, aromatizantes, corantes. Caixa com 6 tabletes, 

com total aproximado de 60 g 1,05 

23 420 kg CARNE BOVINA, de 2ª (segunda) tipo acém, cortada. Proveniente de 

animais abatidos sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os 

aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir 

possíveis alterações. Pode ser congelado. O produto não deverá 

apresentar na superfície umidade ou ter indícios de fermentação pútrida.  

 

9,40 

24 220 kg CARNE BOVINA, tipo contra filé. Proveniente de animais abatidos sob 

inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis 

alterações. Pode ser congelado.  

 

 

14,55 

25 200 kg CARNE BOVINA, de 1ª, TIPO COXÃO MOLE, proveniente de animais, 

sadios, abatidos sob inspeção veterinária, procedente de quarto traseiro, 

manipulada em condições higiênicas satisfatórias. Deverá apresentar a 

eliminação dos excessos de gordura.  17,80 

26 220 kg CARNE BOVINA, tipo músculo, sem osso, cortada em cubos. 

Proveniente de animais abatidos sob inspeção veterinária. Deve 

apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 

que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato 

que venha encobrir possíveis alterações. Pode ser congelado.  9,90 

27 420 kg CARNE SUÍNA, tipo bisteca, sem pele. Proveniente de animais abatidos 

sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis 

alterações no produto. Pode ser congelado.  11,15 

28 100 kg CARNE SUÍNA, tipo pernil sem pele. Proveniente de animais abatidos 

sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de parasitas e de 

qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis 

alterações no produto. Pode ser congelado.  9,80 

32 100 cx CHÁ DE CAMOMILA E ERVA DOCE, aspecto, cor, odor e sabor 

característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 

de 6 meses após a entrega, embalagem com 10 g, com 10 saquinhos 3,08 

33 300 cx CHÁ MATE, aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, embalagem de aproximadamente 40 g, 

com 25 saquinhos – sabores variados 3,08 

34 50 kg CHÁ MATE, aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 

sujidades, parasitas e larvas, embalagem 1kg, declarando fabricante, 

endereço, lote, data de validade mínima de seis meses a contar da data 

de entrega, registro no órgão competente. 
 
34,50 

35 60 kg CHARQUE, empacotado a vácuo, pacote 1 kg 14,55 

38 100 unid CREME DE LEITE – caixa 200g, embalagem tetrapack, tradicional, 20% 

de gordura. Ingredientes - creme de leite, leite em pó, espessantes: 
 
1,55 
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goma guar, jataí e carragena, estabilizantes: citrato de sódio, trifosfato 

de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio.  Não contém glúten 

. Validade mínima de 6 meses após a entrega. 

41 50 lata ERVILHA EM CONSERVA, embalada em latas limpas, isentas de 

ferrugem, não amassadas, não estufadas, que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 

nutricional, número de lote, data de validade, registro no órgão 

competente – lata 300 G 1,50 

42 100 lata  EXTRATO DE TOMATE, procedência nacional, em latas de 340 ou 

350g. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 

Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. 

Embalados em latas, rotuladas conforme legislação vigente, declarando 

marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, 

lote, registro no órgão competente. Com validade mínima de seis 

meses. As embalagens entregues não deverão estar abauladas, 

estufadas, amassada e nem enferrujadas. 5,34 

43 30 kg FARINHA DE MADIOCA, embalagem, 1 Kg, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Deve 

apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias 

noviças. 5,08 

44 100 kg FARINHA DE MILHO AMARELO, enriquecida com ferro e acido fólico, 

pacotes de 1 kg - as farinhas devem ser fabricadas a partir de matérias 

primas e limpas, isentas de materiais terrosos e parasitos. Não podem 

estar úmidas, fermentadas ou rançosas. O produto devera estar em 

conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 6 

meses após a entrega. 
 
2,39 

46 480 pcte FEIJÃO PRETO, ser de safra corrente. Deve apresentar-se isento de 

mofo, odores estranhos e de substâncias noviças. Embalados em 

plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou 

bolores, odores estranhos e substâncias nocivas – pacote de 1 kg 3,95 

47 70 Pcte/ 

lata 

FERMENTO BIOLÓGICO, seco, granulado embalagem 250g. 

Características: aspecto, cor, cheiro, sabor próprios. Validade: mínimo 

de 6 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 7,23 

48 40 unid FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, embalagem pote de 100g. 

Características: aspecto, cor, cheiro, sabor próprios. Validade: mínimo 

de 6 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no 

mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data 

de validade, lote e informações nutricionais. 4,05 

49 195 kg  FRANGO RESFRIADO, inteiro, limpo, provenientes de aves sadias, 

abatidas sob inspeção veterinária. Deve apresentar livre de parasitas e 

de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis 

alterações. A embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente, ser 

rotulada e contendo as seguintes informações: nome e endereço do 

abatedouro, contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação 4,75 
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completa do produto. Pode ser congelado.  

50 160 kg FUBÁ DE MILHO, amarelo - tipo 1 – primeira linha - pacotes de 500g - o 

produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes 

validade mínima de 6 meses após a entrega. 2,24 

56 100 lata/cx LEITE CONDENSADO - lata de 395g, ingredientes: leite pasteurizado 

padronizado e/ ou leite em pó, açúcar e lactose, não contém glúten. 

Validade mínima de 6 meses após a entrega. 3,48 

57 720 litro LEITE INTEGRAL OU SEMI-DESNATADO, em embalagem (primaria) 

Tetra Pack de 1 litro, com identificação do produto, data de validade e 

selo de inspeção federal (S.I.F). Acondicionado em caixa (embalagem 

secundária) de papelão lacrado. Validade mínima de 3 meses após a 

entrega. 

 
 
2,00 

59 100 kg LINGUIÇA FRESCA, tipo toscana. Deve apresentar-se livre de parasitas 

e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos 

normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis 

alterações. 8,96 

61 300 kg  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PARAFUSO e NINHO, procedência 

nacional, em pacotes de 1 kg. Tendo como composição básica: Sêmola 

de trigo, contendo vitamina A, Complexo B e ferro. Embalagem 

transparente e incolor, termosselada, com rótulo de acordo com a 

legislação vigente, declarando pelo menos, marca, nome e endereço do 

fabricante, lote, prazo de validade (mínima de seis meses a contar da 

data de entrega do produto), peso e registro no órgão competente. 6,00 

62 30 pote MAIONESE TRADICIONAL – industrializada, pote de 500g, com registro 

no órgão competente, validade mínima de 3 (três) meses a partir da 

data da entrega. 
 
4,62 

66 300 unid MARGARINA COM SAL, mínimo de 80% de lipídios - potes de plástico 

de 500g. Deverá ter o registro no Ministério da Agricultura, o produto 

deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes no prazo 

de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. 4,36 

68 50 lata MILHO VERDE, em conserva, embalado em latas limpas, isentas de 

ferrugem, não amassadas, não estufadas, que garantam a integridade 

do produto até o momento do consumo acondicionado em lata, A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, 

registro no órgão competente – lata 200g 

 
 
1,40 

69 100 sache MOLHO DE TOMATE, tradicional. Ingredientes: Tomate, cebola, açúcar, 

sal, óleo de soja, alho – sache 340g 1,80 

71 620 lata OLEO DE SOJA refinado, 100% natural. Não deve apresentar 

embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e 

intenso, volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em 

recipientes de plástico, de 900 ml, não apresentado ferrugem, 

amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo 

de 6 meses a partir da data de entrega.  
 
3,18 

73 150 dz OVOS DE GALINHA, separados em embalagem de 1 dúzia e logo após 

embalados em caixa de 30 dúzias. COM DATA DE VALIDADE. 4,05 

79 100 kg PEITO DE FRANGO S/ OSSO, congelado, odor e cor característicos. 

Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, 9,70 
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perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. Não poderá 

apresentar manchas esverdeadas. Acondicionado em embalagem de 

polietileno resistente, embalagem com a marca do fabricante do produto 

e registro no órgão de inspeção sanitária e validade mínima de 06 

meses a partir da data de entrega. 

81 80 kg PRESUNTO, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer 

substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do 

produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações, 

embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de vencimento.  17,63 

82 80 kg QUEIJO MUSSARELA, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer 

substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do 

produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações, 

embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de vencimento.  

 
 
 
19,10 

83 20  pcte QUEIJO RALADO, tipo Parmesão, embalagem 50g. Produto livre de 

parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os 

aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir 

possíveis alterações, embalagens que contenham especificados o local 

de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento. 2,80 

85 120 pcte QUIRERA DE MILHO AMARELA ou CANJIQUINHA AMARELA, de 

procedência nacional, em pacotes de 1 kg, Embalados em plástico 

atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, 

odores estranhos e substâncias nocivas, ausência de sujidades, 

parasitas ou larvas.. A embalagem deverá declarar a marca, nome e 

endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do 

registro no órgão competente.  
 
2,72 

86 800 pct REFRESCO, em pó, adoçado nos sabores variados: uva, laranja, 

abacaxi, morango, maracujá, pêssego, embalagem 1 kg. 5,36 

87 300  garr REFRIGERANTE, 1° linha, vários sabores – garrafa pet 2 L. 4,40 

90 150 kg SAL REFINADO IODADO, não deve apresentar sujidade, umidade, 

misturas inadequadas ao produto. Embalagem: Deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente e ter 

embalagem secundária de ráfia ou sacos de polietileno. Prazo de 

validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.  1,30 

94 100 kg SALSICHA TIPO HOT DOG DE CARNE BOVINA, proveniente de 

animais da espécie bovina, sem pimenta, congelada. Feita a partir de 

carne beneficiada sob inspeção veterinária. Deve apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações  

 
 
7,25 

95 250 lata SARDINHA em óleo comestível, lata com 125 g. 3,75 

96 150 unid SUCO DE FRUTA PRONTO PARA BEBER, diversos sabores: 

embalagem Tetra Pack de 1 L - ingredientes: polpa de fruta, água, 

açúcar, aroma natural, antioxidante (facultativo na composição). O 

produto deverá estar em conformidade com as leis especificas vigentes. 

Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data da entrega. 
 
4,10 

97 150 pote TEMPERO COMPLETO, com no mínimo alho, sal e pimenta. 

Embalagem rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, 

nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo 6,20 
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líquido e registro no órgão competente.– Pote 500 g 

101 60 litro VINAGRE BRANCO, fermentado acético de álcool, acidez 4%. 

Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em garrafas plásticas 

resistentes, contendo 900 ml. prazo de validade: mínimo de 6 meses a 

partir da data de entrega. a rotulagem deve conter no mínimo as 

seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de 

validade, lote e informações nutricionais. 
 
1,89 

 
 

Licitação: Pregão nº 034/2014 – Registro de Preços 

Validade da Ata de Registro de Preços: 13/05/2014 A 12/05/2015 

FORNECEDORA: LOGVEM COMERCIAL LTDA –ME - CNPJ 11.073.844/0001-89 

ITE

M 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR. UNIT. 

- R$ 

3 200 pcte AÇÚCAR REFINADO, especial filtrado ou peneirado, embalado em 

pacotes de 5 kg, de procedência nacional. Deve apresentar-se isento de 

substâncias estranhas e/ou nocivas. Com prazo mínimo de seis meses 

a contar da data de entrega. Embalados em plástico atóxico e 

termosselado. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do 

empacotador, prazo de validade, número de registro no órgão 

competente. Embalagem primária deve ser transparente e incolor.  

 

 

 

 

 

 

9,50 

5 300 litro ÁGUA DE COCO, embalagem tetrapak de 1 l, O produto deverá estar 

em conformidade com as leis especificas vigentes. Validade mínima de 

3 (três) meses a partir da data da entrega  7,25 

7 1.500 garraf

a 

ÁGUA MINERAL, sem gás, garrafa 500 ml ou 510 ml 

1,13 

21 650 pcte CAFÉ, torrado e moído, de 1ª qualidade, extra - forte embalado em 

pacotes 500 (quinhentos) gramas, acondicionados em pacotes 

aluminizados, hermeticamente fechados por processo a vácuo, tipo 

tijolinho, com o Símbolo de Qualidade da Associação Brasileira da 

Indústria do Café – ABIC e com o Símbolo de Pureza da mesma 

Associação. O produto deverá obedecer à Instrução do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e complementarmente a Norma 

de Qualidade recomendável ABIC/PQC,de 28/04/2004  

 

8,30 

36 50 pcte CHOCOLATE GANULADO, Deve apresentar consistência firme. Sabor 

característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente de sujidades 

parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica, de 500g. A 

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 

marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. 

Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.. 6,79 

37 50 pcte COCO RALADO, Produto alimentício desidratado contendo entre os 

ingredientes: Polpa de coco desidratada e parcialmente 

desengordurada. Deve apresentar coloração branca e consistência 

firme. Sabor característico, sem sinais de ranço ou amargor. Ausente de 

sujidades parasitas ou larvas. Embalagem plástica íntegra, atóxica, de 

250g. Validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. 

 

 

10,48 

45 300 pcte FARINHA DE TRIGO especial ou de primeira Tipo 1. Deve ser fabricada 12,29 



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 25 de 25

                                                                                                                     
  

 

Ano II – Edição nº 048 - Tibagi, 20 de maio de 2014. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 25 

a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em 

perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada, 

nem rançosa. Não deverá apresentar cor escura ou mistura com outras 

farinhas, formação de grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem 

rendimento insatisfatório. Embalagem: 5kg. Prazo de Validade: Mínimo 

de 3 meses a partir da data de entrega.  

51 150 pote GELÉIA DE FRUTAS - consistência: cremosa; embalagem: balde com 1 

kg aprox. de peso líquido, lacrado, prazo de validade mínimo 10 meses 

a contar da data de entrega, nos sabores variados: uva, morango, 

banana, maçã. 

 

9,94 

65 50 tblte MANTEIGA, SEM SAL, deverá ter o registro no ministério da agricultura, 

o produto deverá estar em conformidade com as leis especificas 

vigentes – tablete 200 g 5,20 

72 20 

 

 

 

 

 

unid ORÉGANO DESIDRATADO. Deve ser constituído de folhas sãs, limpas 

e desidratadas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde 

pardacenta, aspecto, cheiro e sabor característico. Embalagem de até 

10g 

1,26 

80 30 kg POLVILHO – pacote 1 kg 7,50 

 99 50 pcte TORRADA, de pão fatiado, natural ou integral, pacote 160 g  2,50 

 

 

Licitação: Pregão nº 037/2014 – Registro de Preços 

Validade da Ata de Registro de Preços: 13/05/2014 A 12/05/2015 

FORNECEDORA: J. R. MISKININ – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EPP. 

ITE
M 

QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR. UNIT. 
- R$ 

1 2.000 Unid Telha de fibrocimento, ondulada, tamanho 2,44x0,50mx4mm 12,00 

2 100 Kg Prego telheiro 18x27 9,40 

3 6.000 M² Lona plástica, preta, 6 m, 200 micras,  0,96 
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