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DECRETO 468/2019 
 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento de 2019 e dá outras providências. 

  
   O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei 
Municipal 2724/18  resolve e: 
 
DECRETA 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2019, um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.000,00  (Seis mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 

ÓRGÃO - 06 Secretaria Municipal de Administração  

UNIDADE – 001 Assessoria Administrativa  

04.122.0401.2-011 Atividades da Secretaria de Administração  

3.3.30.93.00.00 Restituições e indenizações 6.000,00 

000 Recursos Ordinários - Livre  

 
Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o   superávit financeiro do exercício anterior da 

fonte 000 – Recursos Ordinários – Livre no valor de R$6.000,00. 

Art. 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Tibagi, 14 de fevereiro de 2019. 

 

RILDO EMANOEL LEONARDI 
Prefeito Municipal de Tibagi 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº001/2019 

 

 Atribui nova redação ao dispositivo do artigo 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Tibagi, na forma que específica e estabelece demais providências.  

 
                          

                    A MESA EXECUTIVA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, faz saber que nos termos preconizados nos 
arts 25 inc. X, e no §2º, inc. V, e 92 do Regimento Interno, foi aprovada pelo Soberano Plenário, ficando assim promulgada a seguinte: 
 
R E S O L U Ç Ã O 
 

Art. 1º - O art. 102 do Regimento Interno da Câmara Municipal doravante passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 102 – Toda e qualquer proposição escrita, para constar na pauta da sessão ordinária, exceto nos casos previstos no art. 88, incs, 

VII, IX e X, deverá ser apresentada e protocolada na secretaria da câmara impreterivelmente até às 11h30min das sextas-feiras que antecedem as 
sessões, devendo a secretaria realizar o protocolo, proceder a sua numeração, encaminhar ao gabinete da presidência para a prévia análise conforme 
o disposto no art. 106, e posterior distribuição da matéria para o conhecimento prévio dos vereadores”. 

 
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI, 06 de fevereiro de 2019. 
 
  

                          JOSÉ ENIO ANTUNES                ELIZEU CORTEZ 
                                   Presidente                                            Vice Presidente 

                     

GILSON ROBERTO DOS SANTOS LIMA              EDUARDO TORRES DE OLIVEIRA 
                   1º Secretário                                                  2º Secretário 

   
. 
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ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, comunica que em referência ao Pregão Presencial do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇO para locação de BANHEIROS QUIMICOS para eventos, que houve um erro no Edital, cabendo as seguintes correções: 

 

Onde se lê: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

 

5. OBJETO 

 

O presente tem por objeto o Registro de Preços para locação futura e eventual de BANHEIROS QUIMICOS para eventos, conforme segue: 

 
Lote 01 – Ampla Concorrência 
 

 
ITEM QUANT CABINES UNID. DISCRIMINAÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

450 

1 - 3 
UNID 

Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 200,00 90.000,00 

1 

450 

2 Á 4 

 
 
 
 
 
 
 

UNID 

Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 175,00 78.750,00 

1 

450 

4 OU MAIS 

UNID 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 150,00 67,500,00 
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Lote 01 – Somente MEI, ME e EPP 
 

 
ITEM QUANT CABINES UNID. DISCRIMINAÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

150 

1 - 3 
UNID 

Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 200,00 30.00,00 

1 

150 

2 Á 3 

UNID 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 175,00 26.250,00 

1 

150 

4 OU MAIS 

UNID 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período locado 150,00 22.500,00 
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Leia se: 

 

5. OBJETO 

 

O presente tem por objeto o Registro de Preços para locação futura e eventual de BANHEIROS QUIMICOS para eventos, conforme segue: 

 

Lote 01 – Ampla Concorrência 
 

 
ITEM QUANT CABINES UNID. DISCRIMINAÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

450 

1 - 3 
diaria 

Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitário será pago por unidade 

de cabine. 200,00 90.000,00 

1 

450 

4 Á 6 

diaria 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitário será pago por unidade 

de cabine. 175,00 78.750,00 

1 

450 

7 OU MAIS 

diaria 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitario será pago por unidade 

de cabine. 150,00 67,500,00 
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Lote 01 – Somente MEI, ME e EPP 

 
ITEM QUANT CABINES UNID. DISCRIMINAÇÃO 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

150 

1 - 3 
diaria 

Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitário será pago por unidade 

de cabine. 200,00 30.00,00 

1 

150 

4 Á 6 

diaria 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitário será pago por unidade 

de cabine. 175,00 26.250,00 

1 

150 

7 OU MAIS 

diaria 
Locação de banheiros químicos, módulo 

individual, composto por 1 vaso sanitário com 

reservatório de 220 litros, 1 mictório, pia com 

capacidade de 70 l de água potável, espelho, 

suporte para papel higiênico e iluminação, 

transporte de entrega e retirada, manutenção 

diária com reposição de material químico, 

desodorizante, papel higiênico, profissional 

uniformizado, acompanhando e efetuando 

manutenção e limpeza durante o período 

locado. O valor unitario será pago por unidade 

de cabine. 150,00 22.500,00 

 

Informamos, ainda, que ficam mantidas as demais condições previstas no edital completo. 

 

Tibagi, 14 de fevereiro de 2019. 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração 
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