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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (02/2018) 

  
   

Ratificamos, por estes termos, a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, referente a 2 (duas) inscrições para o 12º Seminário Paranaense de 
Previdência pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios (APEPREV), nos dias 12 e 13 de abril de 2018 na 
cidade de Maringá (PR), considerando a necessidade de qualificação, atualização técnica, orientação e capacitação, de uma forma profunda e 
abrangente em assuntos de RPPS(s), especificamente nas matérias de pró-gestão, reforma da previdência, lei de responsabilidade fiscal, além de 
outros de âmbito jurídico-contábil. 

 
Curso este que será realizada pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado dos Municípios (APEPREV) e será ministrado 
pelo especialista Dr. Narlon Gutierre Nogueira – Subsecretário dos RPPS do Ministério da Fazenda; pelo Dr. Fábio Zambitte Ibrahim – Doutor em 
Direito Público e mestre m direito previdenciário e pelo Dr. Otoni Gonçalves Guimarães – auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. 

 
O custo será de no total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo de R$ 200,00 o valor de cada inscrição. Procedimento este com fulcro na legislação 
pertinente, especialmente no artigo 25, inciso II c/c inciso V do art. 13 da Lei nº 8.666/1993, no indicativo de dotação orçamentária e no parecer jurídico 
realizado. 

  
Tibagi, 09 de abril de 2018. 

  
  

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO             EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA                       CLEVERSON HENRIQUE MATEUSSI 
    DIRETOR PRESIDENTE                   DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA                  DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA DO MUNICIPAL DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N
o
 001/2018 

 

Objeto: Aquisição de combustível conforme descrição do Edital de Licitações - 

Convite nº001/2018 

Tipo: Menor Preço. 

Valor Máximo: R$ 20.950,00 (Vinte mil novecentos e cinqüenta reais). 

Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0101.2004-3.3.90.30.00.00 

Data da Abertura da Licitação: 24/04/2018 

Horário: 10 horas 

Local de Abertura: Sala de Reuniões Câmara Municipal de Tibagi 

Informações Complementares:  

As informações estão disponíveis no site www.camaratibagi.pr.gov.br. bem como 

a obtenção de cópia do edital completo, poderão ser retiradas na Câmara 

Municipal de Tibagi pessoalmente, ou somente informações pelo telefone (42) 

3275-1162, durante os horários normais de expediente deste Poder Legislativo. 

 

Câmara Municipal de Tibagi, 02 de Abril de 2018. 

 

EDUARDO TORRES DE OLIVEIRA 

  Presidente  

http://www.camaratibagi.pr.gov.br/
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D E C R E T O  N°  2 7 8 . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, de conformidade com o art. 66 da Lei Orgânica do 

Município combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 2.218, de 11 de fevereiro de 2009, 

D E C R E T A : 

Art. 1
o
. Fica aprovada a Instrução n

o
 18/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente homologada pelo Conselho Municipal de Saúde, que 

estabelece os requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de exames médicos da especialidade de Cardiologia. 

Art. 2
o
. Fica igualmente aprovada a Instrução n

o
 19/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente homologada pelo Conselho Municipal de 

Saúde, para a remuneração da prestação de exames médicos para credenciamento da especialidade de Cardiologia. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 15 de fevereiro de 2018. 

 

RILDO EMANOEL LEONARDI 

Prefeito Municipal 

 

- Republicado por ter saído com incorreções – 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 

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 demais legislações 

aplicáveis, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão Presencial, às 9 horas, do 

dia 20 de abril de 2018, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição futura de 

combustível. O valor máximo da licitação é de R$ 3.621.300,00 (três milhões, seiscentos e vinte e um mil e trezentos reais). O Edital completo será 

fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site www.tibagi.pr.gov.br. 

Tibagi, 06 de abril de 2018 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

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 demais legislações 

aplicáveis, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão Presencial, às 13h30min, do 

dia 20 de abril de 2018, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de um veículo, tipo furgão. O valor 

máximo da licitação é de R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais). O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de 

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

Tibagi, 06 de abril de 2018 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 

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 demais legislações 

aplicáveis, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão Presencial, às 9 horas, do 

dia 23 de abril de 2018, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de aquisição de mobiliário para 

refeitório. O valor máximo da licitação é de R$ 61.691,55 (sessenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). O Edital 

mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
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completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site 

www.tibagi.pr.gov.br. 

Tibagi, 06 de abril de 2018 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018 

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 demais legislações 

aplicáveis, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão Presencial, às 9 horas, do 

dia 19 de abril de 2018, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de aquisição de baterias e serviços 

elétricos para os veículos da frota municipal. O valor máximo da licitação é de R$ 306.033,00 (trezentos e seis mil e trinta e três reais). O Edital 

completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site 

www.tibagi.pr.gov.br. 

Tibagi, 06 de abril de 2018 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 
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