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D E C R E T O   N 
o
   5 1 5. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o contido no ofício nº 009/2015-017, datado de 

13 de março de 2015, exarado pela Justiça Eleitoral do Paraná – 017ª Zona Eleitora de Tibagi,  

 

R E S O L V E 

 

 Colocar o Servidor Municipal RAMON CARLOS ASSUNÇÃO RIBAS, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Nível 05, matrícula 15581.0-00 do 

Quadro de Pessoal Efetivo desta municipalidade, à disposição Da Justiça Eleitora – 017ª Zona Eleitoral de Tibagi, a partir desta data, para prestação 

de serviços administrativos.  

   

Palácio do Diamante, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.  

 

Angela Regina Mercer de Mello Nasser 

Prefeita Municipal 

 

 Luiz Augusto Ciola 

Secretário Municipal de Administração 

  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n
o
 10.520/2002, decreto federal n

o
 3.555/2000, lei n

o
 8.666/1993 e suas alterações e 

demais legislações aplicáveis, leva ao conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão 

Presencial, às 13H30min, do dia 4 de maio de 2015, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de 

MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para o fornecimento de gêneros alimentícios, no valor máximo de R$ 7.305,58 

(sete mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos). O Edital completo será fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 

Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site www.tibagi.pr.gov.br.  

Tibagi, 15 de abril de 2015 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n
o
 10.520/2002, decreto federal n

o
 3.555/2000, lei n

o
 8.666/1993 e suas alterações e 

demais legislações aplicáveis, leva ao conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão 

Presencial, às 9H30min, do dia 5 de maio de 2015, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de 

MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para o fornecimento de material de consumo para oficina e serralheria, no valor 

máximo de R$ 32.234,53 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos). O Edital completo será fornecido, no Setor de 

Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site 

www.tibagi.pr.gov.br.  

Tibagi, 15 de abril de 2015 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n
o
 10.520/2002, decreto federal n

o
 3.555/2000, lei n

o
 8.666/1993 e suas alterações e 

demais legislações aplicáveis, leva ao conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão 

Presencial, às 13H30min, do dia 5 de maio de 2015, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de 

MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para realização de serviços de transporte de passageiros, em veículo tipo Van, 

no valor máximo de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). O Edital completo será fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 

Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site www.tibagi.pr.gov.br.  

Tibagi, 15 de abril de 2015 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 

 

Terceiro Aditivo ao Contrato nº 059/2013 

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Contratada: ODAIR JOSÉ DA SILVA - TRANSPORTES - ME 

Finalidade: Reajuste de preços para o reequilibrio econômico financeiro do referido contrato, no valor de 21% (vinte e um por cento) por km/rodado, 

sendo que os valores passam a ser de: - lote 4 (quatro) – trajeto Sede/Fazenda Barroso/Sede - passa a ser de R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove 

centavos); - lote 5 (cinco) – trajeto Tibagi/Pinheiro Seco - passa a ser de R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos); - lote 8 (oito) – trajeto 

Tibagi/Fazenda Limoeiro - passa a ser de R$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos); - lote 14 (quatorze) – trajeto Caetano Mendes/Barra 

Mansa/Sede - passa a ser de R$ 2,83 (dois reais e oitenta e três centavos) e acréscimo no valor do contrato original o valor de R$ 4.417,35 (quatro mil, 

quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos). 

Dotação Orçamentária: 10.001.12.361.120011.010.339033.0000 - vínculo 131; 10.001. 12.361.120011.011.339033.0000 - vínculo 116; 

10.001.12.361.120012.039.339033. 

0000 - vínculo 103; 10.001.12.361.120012.039.339033.0000 - vínculo 104 

Data da assinatura: 15/04/2015 

 

 

Segundo Aditivo ao Contrato nº 034/2014 

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Contratada: CLAUDINEI DA ROCHA 54872760942 

Finalidade: Reajuste de preços para o reequilibrio econômico financeiro do referido contrato, no valor de 21% (vinte e um por cento) por km/rodado, 

sendo que o valor  passa a ser de R$ 3,01 (três reais e um centavo) e acréscimo no valor do contrato original o valor de R$ 390,00 (trezentos e 

noventa reais). 

Dotação Orçamentária: 10.001.12.361.120011.010.339033.0000 - vínculo 131; 10.001. 12.361.120011.011.339033.0000 - vínculo 116; 

10.001.12.361.120012.039.339033. 

0000 - vínculo 103; 10.001.12.361.120012.039.339033.0000 - vínculo 104 

Data da assinatura: 15/04/2015 

 

 

Aditivo ao Contrato nº 072/2014 

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Contratada: AIRES TURRA - ME 

Finalidade: Acréscimo de produtos no total de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicialmente fixado, totalizando em R$ 18.850,00 (dezoito 

mil, oitocentos e cinquenta reais) e prorrogação do prazo de vigência e entrega por mais 12 (doze) meses, contados a partir do termino do contrato 

original, findando em 13 de abril de 2016.  

Dotação Orçamentária: 06.001.04.122.0401.2012.339030.0000 – vínculo 000;  14.001.10.301.1001.2056.339030.0000 – vínculo 000 

Data da assinatura: 14/04/2015 

 

 

Aditivo ao Contrato nº 073/2014 

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Contratada: EUNICE OTT DA ROCHA - ME 

mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
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Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência e entrega por mais 12 (doze) meses, contados a partir do termino do contrato original, findando em 13 de 

abril de 2016.  

Data da assinatura: 14/04/2015 

 

 

 

 

 

Aditivo ao Contrato nº 0209/2014 

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 

Contratada: MATTOS & KOZLOWSKI LTDA. 

Finalidade: Acréscimo de produtos no total de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicialmente fixado, totalizando em R$ 5.681,70 (cinco mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos). 

 Dotação Orçamentária: 14.001.10.301.10012.056.339030.0000 – vínculo 303   

Data da assinatura: 16/04/2015 
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