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D E C R E T O Nº 009/2018 
 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI - ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas nos 
dispositivos previstos no inc. XIX do art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tibagi, e com base no que dispõe a Lei nº 2.684/2018; 
 
D E C R E T A 
 
Art. 1º - Fica Exonerada  do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR ESPECIAL – Nível CC-007 integrante do Quadro de Pessoal da 
Câmara Municipal de Tibagi,a partir da data de 31/01/2018, NICOLLY APARECIDA LOPES DA SILVA LIMA, portadora da CI/RG nº 56.446.444-2, 
CPF Nº 444836988/93. 
 
Tibagi, em 31 de Janeiro de 2018. 
 
EDUARDO TORRES DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
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DECRETO 269/2018 
 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento de 2018 e dá outras providências. 

 
O PREFEITO 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, e Lei Municipal 2678/17  resolve e: 
 
Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.620.000,00 
(Hum milhão seiscentos e vinte mil reais) para reforço na seguinte dotação orçamentária: 
 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 15 Secretaria Municipal de Transportes  

UNIDADE: 002 Gerência de Construção e Conservação de Rodovias  

26.782.2601.1-024 Reequipamento Rododviário  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 1.620.000,00 

611 Op cred aquisição maquinas e caminhoes  

 
Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado o provável excesso de arrecadação da conta 4.21.19.00.11.03.00.00 
Operação de Crédito - Mercado Interno - Equipamento Rodoviário no valor de R$ 1.620.000,00. 
 
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tibagi, em 31 de Janeiro de  2018. 
 
__________________________________ 
RILDO EMANOEL LEONARDI 
Prefeito Municipal de Tibagi 

 

 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de licitação constante do Processo nº 023/2018, Inexigibilidade de Licitação nº. 004/2018, conforme parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, datado de 31/01/2018, para a contratação da empresa SAVIO DE SOUZA 10772602964, inscrita no CNPJ sob o nº 28.349.106/0001-14, com 

base no inciso III do art. 25 da lei nº 8.666/93. 

Tibagi, em 31 de janeiro de 2018 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA 

Assunto: Justificativa para Dispensa de Chamamento Público para firmar Termo de Colaboração. 

Partícipes: Município de Tibagi - com interveniência da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social e Associação dos Amigos Casa Lar de Tibagi /PR. 

Tipo de instrumento para formalização: Termo de Colaboração. Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da justificativa no sítio oficial do Município de Tibagi/PR. 

Art. 32.  Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. 

§ 1o  Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em 

que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da 

administração pública. 

§ 2o  Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público 

responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo. 

§ 3o Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado 

o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso. 

§ 4o  A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta Lei. 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.019-2014?OpenDocument
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A Lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulatório”, estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos financeiros, entre a 

Administração Pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. 

A referida lei passou a ser aplicada aos Municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017 e estabelece uma série de critérios para a formalização de ajuste, dentre eles, a 

regra geral de chamamento público. Entretanto inciso VI, do artigo 30 da Lei nº 13.019/2014 traz a previsão de dispensa do Chamamento Público “no caso de 

atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente 

credenciadas pelo gestor da respectiva política”, bem como em seu Art. 31. “Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de 

competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma 

entidade específica”. 

Portanto, considerando que a Associação dos Amigos Casa Lar de Tibagi/PR desenvolve serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, bem como está 

devidamente cadastrada nos Conselhos de Direito (CMDCA e CMAS). Sendo, ainda, a única nesta categoria no âmbito municipal. Considerando a justificativa 

apresentada pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. Considerando ainda, a indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

execução da parceria. Em razão disso, e por considerar presentes os requisitos do artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014, e considerando o artigo 31 da Lei 

13.019/2014 justifico a dispensa de chamamento público, para formalizar o presente Termo de Colaboração com a Associação dos Amigos Casa Lar de Tibagi / PR. 

Rildo Emanoel Leonardi 

Prefeito 

Tibagi, 31 de janeiro de 2018. 

 

 

EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 

 

Natureza: Termo de Colaboração 001/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: ASSOCIAÇÃO TIBAGIANA DE CANOAGEM (ATICA) 

Valor: R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).        
Objeto: Atender crianças e adolescentes de 07 á 17 anos, sendo nos turnos matutino e vespertino, em forma de fortalecimento de vínculos, em atividade esportiva na 

modalidade de canoagem, visando a inclusão social, cultural em todas as faixas sociais, e/ou em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social, 

desenvolvendo assim, suas potencialidades com vistas ao alcance da emancipação e construção da cidadania. 
Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

Natureza: Termo de Colaboração 002/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES – LAR DE NAZARE 

Valor: R$ 193.103,00 (cento e noventa e três mil e cento e três reais)          
Objeto: Atender crianças e adolescentes do sexo feminino de 5 á 16 anos, em forma de fortalecimento de vínculos, nos turnos matutino e vespertino de segunda a sexta 

–feira, em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, para desenvolver trabalho social na defesa e implementação dos direitos da criança e do adolescente, 

visando atender as suas necessidades básicas de acordo com a Lei Federal 8..069/90, assim como aplicar a aprendizagem na vivencia dos valores humanos espirituais, 
estendendo estes também as famílias dos assistidos.  

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

Natureza: Termo de Colaboração 003/2017 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE TIBAGI 
Valor: R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) 

Objeto: Atender animais de pequeno porte (gato e cachorro) abandonados, que se encontrem em situações de risco ou que necessitem de cuidados, medicamentos e 
materiais os quais seus cuidadores (donos) não tenham condições financeiras para tal, e que possam vir a oferecer risco a população. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

 

 

Natureza: Termo de Colaboração 004/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA LAR – ACAL 

Valor: R$ 104.055,00 ( cento e quatro mil e cinqüenta e cinco reais)           

Objeto: Atender criança e adolescente de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período integral, que se encontre em situação de risco 
na forma do art. 98 da lei Federal 8.069/90, através de medida de proteção de abrigo, ma forma do art. 90, IV e art. 92 da lei federal 8.069/90, assim como 
aplicar a aprendizagem na vivencia dos valores humanos espirituais, estendendo estes também as famílias dos assistidos. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  
 

Natureza: Termo de Colaboração 005/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIAL AO IDOSO 

Valor: R$ 113.386,00 (cento e treze mil e trezentos e oitenta e seis reais)           
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Objeto: Atender idosos maiores de 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período integral, em estado de carência 
material, e nutricional,, que se encontre em situação de risco e vulnerabilidade social comprovadamente sem condições de serem acolhidos por suas famílias, 
proporcionando-lhes, assistência moral, material, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da sua saúde 
física e mental. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018. 

 

Natureza: Termo de Colaboração 006/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS IDOSOS DE TIBAGI – AAMITI 

Valor: R$ 36.765,00 ( trinta e seis mil e setecentos e sessenta e cinco reais)           

Objeto: Atender idosos de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período semanal, promovendo a qualidade de vida para estes, 
assegurando- lhe o pleno exercício da cidadania, promover e estimular a realização de programas de atendimento à pessoa idosa, promover atividades culturais, 
religiosas, recreativas e de saúde, e atuar na definição da política municipal, de atendimento ao idoso, em consonância com a política nacional do idoso, 
coordenando e fiscalizando sua execução. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

 

 

Natureza: Termo de Colaboração 007/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE TIBAGI 

Valor: R$ 183.695,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos e noventa e cinco reais)          

Objeto: Atender a população em geral, em turno matutino e vespertino, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a valorização da população com baixo 
índice de desenvolvimento humano, viabilizando programas e ações que possibilitem a sua sustentação, através de programas de geração de renda, garantindo 
sua inclusão social. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

Natureza: Termo de Colaboração 008/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

Valor: R$ 209.051,00 (duzentos e nove mil e cinqüenta e um reais) 

Objeto: Promover e desencadear ações que visam à articulação entre a defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços na área assistencial, 
educacional, saúde e apoio à família, no conjunto das necessidades básicas, direcionando essas ações para a melhoria de qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e sua família, numa visão holística da conquista dos direitos sociais. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

Natureza: Termo de Colaboração 009/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA CIDADE DE TIBAGI 

Valor: R$ 36.350,00 (trinta e seis mil, trezentos e cinqüenta reais) 
Objeto: Proporcionar à população da sede do Município de Tibagi a integração da comunidade com as autoridades policiais deste, promover e implantar programas de 

orientação e divulgação de ações de autodefesa à comunidade, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas educativas de interesse da Segurança 

Pública. 

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  

 

 

Natureza: Termo de Colaboração 010/2018 - PMT 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 

Conveniada: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO DISTRITO DE CAETANO MENDES 

Valor: R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) 

Objeto: Proporcionar à população dos distritos do Município de Tibagi a integração da comunidade com as autoridades policiais deste, promover e implantar 
programas de orientação e divulgação de ações de autodefesa á comunidade, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas educativas de 
interesse da Segurança Pública.  

Prazo de vigência: 31/01/2018 a 31/12/2018.  
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