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DECRETO N.° 704/2020, 

De 16 de março de 2020 

 

   

                                 O PREFEITO 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 
               

Considerando a pandemia causada pelo Covid – 19; 
 

Considerando a necessidade de se adotar medidas preventivas em relação à população Tibagiana; 
 

Considerando enfim a conveniência administrativa e urgência que o caso requer; 
 
 
                                  DECRETA 
        
 
              Art. 1

º 
Ficam adiados todos os eventos alusivos ao aniversario do Município de Tibagi previstos para os dias 17 e 18 de 

março do ano corrente. 
 
                Artº 2º. Fica determinada a Secretaria Municipal de Saúde a adoção de medidas para prevenir e reduzir o risco de 
transmissão do covid – 19, podendo utilizar-se para tanto em caso de urgência e emergência de compras diretas. 
 

                               Art. 3º. Fica delegado aos senhores secretários e gerentes municipais a deliberação sobre as atividades inerentes a pasta, sob sua 
responsabilidade, podendo adiar, suspender ou cancelar as atividades de acordo com as orientações dos órgãos competentes. 
 

                              Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.    
 
 
Gabinete do Prefeito, em 16 de março de 2020. 
 
 
Rildo Emanoel Leonardi 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADITIVO 01 AO CONTRATO N.º 04/2020 

PROCEDIMENTO DE PREGÃO N.º 02/2020 

 

 
                                                                    ADITIVO 01 AO CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ENTIDADE PÚBLICA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI E A EMPRESA IDEAL GUAPO LTDA. 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, TIBAGI PREV, 

Autarquia com Personalidade Jurídica de Direito Público, integrante da Administração Indireta do Município de Tibagi, com autonomia administrativa e 

financeira, nos termos da Lei Municipal 1.757/2001, inscrita no CNPJ sob n
o
 04.996.792/0001-57, Tibagi (PR), CEP: 84.300-000, sito na Praça 

Leopoldo Mercer n
o
 95, neste ato representado pela sua Diretoria Executiva: o Sr. Diretor Presidente do TIBAGI PREV, JANDERSON BONASSO DA 

COSTA, brasileiro, convivente, servidor público municipal, portador da cédula de identidade (RG) n.º 5.640.041-9 SSP/PR e CPF/MF n.º 015.060.559-

58; Diretora Administrativa Financeira: JULIANA REZENDE NOGUEIRA, brasileira, divorciada, servidora pública municipal, portadora da cédula de 

identidade (RG) n.º 5.949.631-0 SSP/PR e CPF/MF n.º 022.117.499-09; e Diretor de Previdência e Atuária: MAÍSSA ANTUNES TEIXEIRA PRESTES 

DE SOUZA, brasileira, casada, servidora pública Municipal, portadora da cédula de identidade (RG) n
o
 9.667.390-6 SSP/PR e CPF/MF n

o
 061.423.659-

26, adiante denominados simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa IDEAL GUAPO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita sob o nº CNPJ 03.626.094/0005-20, filial domiciliada na Rua Herbert Mercer, 591, centro, TIBAGI (PR), CEP: 84.300-000, neste ato representada 

pelo Sr(a). ABRÃO JOSÉ SIMÃO NETO, brasileiro, casado, gerente, portador da cédula de identidade RG n.º 3.199.177-3 SESP-PR e do CPF/MF nº 

410.870.209/30, com endereço na Rua das Aleluias, n.º 75 – Núcleo Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Palmeira (PR), resolvem celebrar o 

presente TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO DE N.º 04/2020, nos termos subsidiários especialmente da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, 

além do qual será condicionado pelas cláusulas e condições a seguir discriminadas. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIMINAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 

 

1.1) Altera-se o valor do presente contrato para R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos), preço unitário, respeitando o limite fixado no edital 

para o ano de 2020 de R$ 11.414,00 (obtido pelo preço unitário médio de R$ 4,39 obtido no procedimento preparatório do pregão vezes 2.600 litros de 

gasolina comum previstos para o ano de 2020). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INALTERABILIDADE DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

2.1) Salvo as disposições contrárias à cláusula anterior, ficam inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 04/2020. 

 

                       Tibagi, 17 de março de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes da CONTRATANTE (Diretoria Executiva do TIBAGI 

PREV): 

 

 

________________________________________ 

JANDERSON BONASSO DA COSTA  

DIRETOR PRESIDENTE DO TIBAGI PREV 

Representante da Empresa CONTRATADA 

 

 

 

___________________________________ 

(RESPONSÁVEL LEGAL  

RG: _______________________ 

CPF: ______________________ 

 

 

 

________________________________________ 

JULIANA REZENDE NOGUEIRA  

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO TIBAGI PREV  

 

 

 

 

________________________________________ 

MAÍSSA ANTUNES TEIXEIRA PRESTES DE SOUZA  

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DO TIBAGI PREV  

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.   

NOME: ______________________________ 

ASSINATURA: _______________________ 

RG: _________________________________ 

CPF/MF: _____________________________ 

 

2. 

NOME: ______________________________ 

ASSINATURA: _______________________ 

RG: _________________________________ 

CPF/MF: _____________________________ 
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RESOLUÇÃO Nº 201/2020 
 
 
 
SÚMULA: REGULAMENTA O ATENDIMENTO DO TIBAGIPREV POR PRAZO 
INDETERMINADO, POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SAÚDE PÚBLICA. 
 
JANDERSON BONASSO DA COSTA, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
 
RESOLVE: 

 
 
 

Art. 1º - O atendimento do TIBAGIPREV aos segurados e ao público em geral será 
realizado pelo telefone (42) 3275-2386 e pelo site www.tibagiprev.com.br por prazo indeterminado, considerando as recentes orientações do 
Ministério da Saúde quanto à prevenção ao COVID-19 (CORONAVÍRUS). 

 
Art. 2º - Poderá haver prestação de atendimento presencial aos segurados ou aos seus 

procuradores apenas em casos de manifesta urgência. 
 
Parágrafo Único. Caso seja imprescindível o atendimento presencial, os interessados 

devem seguir todas as regras de higiene amplamente divulgadas pelas Entidades Públicas de Saúde. 
 

Art. 3º - Os comprovantes de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda e 
o holerite podem ser obtidos pelo site oficial do TIBAGIPREV (www.tibagiprev.com.br).  

 
Art. 4º - O TIBAGIPREV informa ainda que poderá adotar, a qualquer momento, novas 

medidas de prevenção sob orientação das Entidades Públicas de Saúde competentes. 
 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Tibagi, em 17 de março de 2020. 

 
 
 
JANDERSON BONASSO DA COSTA 
DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, torna público que em referência a Tomada de Preços nº 004/2020, cujo objeto é contratação de empresa 

para revitalização da iluminação da Praça 18 de Março, houve a seguinte retificação no edital: fica excluído o item 7.4.4 – Comprovante de 

recolhimento, da garantia de manutenção da proposta, conforme item 10.1. 

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

 

Tibagi, 17 de março de 2020. 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tibagiprev.com.br/
http://www.tibagiprev.com.br/
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RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, torna público que em referência ao Pregão Presencial nº 041/2020, cujo objeto é aquisição de material 

de construção, houve retificação no edital, e o mesmo passar a ser Pregão Eletrônico, e, houve alteração no preço máximo, na data de abertura e no 

Termo de Referência. Em razão das alterações foi transferida a data da abertura, conforme abaixo:  

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público, a licitação na modalidade de Pregão, às 9 horas, do dia 

31 de março de 2020, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer, 34, Tibagi/PR, cujo objeto é aquisição de material de construção. O 

valor máximo da licitação é de R$ 91.540,00 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta reais).  O Edital completo será fornecido, na Prefeitura 

Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacaotbg@hotmail.com, no site www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br 

 

Tibagi, 16 de março de 2020 

 

Marcus Vinicius Cioffi 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público, a licitação na modalidade de Pregão, às 9 horas, do dia 

7 de abril de 2020, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer, 34, Tibagi/PR, cujo objeto é aquisição de balanças. O valor máximo da 

licitação é de R$ 17.044,00 (dezessete mil e quarenta e quatro reais). O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone 

(42) 3916-2129, e-mail licitacaotbg@hotmail.com, no site www.tibagi.pr.gov.br e www.licitanet.com.br 

 

Tibagi, 17 de março de 2020 

 

Marcus Vinicius Cioffi 

Secretário Municipal de Administração  

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 0111/2020, Dispensa de Licitação nº 011/2020, conforme Parecer Jurídico, 

para formalizar contrato com a empresa MATTOS E KOZLOWSKI LTDA, CNPJ 76.761.41/0001-90, com base no inciso II, do art. 24, da lei nº 

8.666/93. 

 
Tibagi, em 17 de março de 2020 
 
RILDO EMANOEL LEONARDI 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 008/2020. 

 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI – PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, com fundamento 

no artigo 33, inciso II, da Lei Orgânica Municipal; 

mailto:licitacaotbg@hotmail.com
http://www.tibagi.pr.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacaotbg@hotmail.com
http://www.tibagi.pr.gov.br/
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 

do artigo 196, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Coronavírus. 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

à saúde pública, a fim de evitar aglomerações e disseminação da doença no âmbito do Município de Tibagi  

CONSIDERANDOo pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do 

Coronavírus,  

DECRETA 

 

Art. 1ºFica suspensa a participação da população no ambiente destinado ao Plenário da Sala de Sessões da Câmara Municipal, no curso 

das Sessões Ordinárias ou Extraordinárias, pelo período inicial de 30 (trinta) dias com a única finalidade de mitigar o contágio da propagação do 

Coronavírus (COVID-19).  

Art. 2º Ficam dispensados de participar das Sessões Ordinárias e Extraordinárias os Parlamentares com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, ficando ao livre arbítrio de cada Parlamentar a manutenção de sua participação nas Sessões ou não. 

Parágrafo Único Durante o período de vigência deste Decreto ficam suspensas as exigências do § 1º, do art. 21 da Lei Orgânica Municipal 

para os Parlamentares abrangidos por esta medida de caráter excepcional.   

Art. 3º Fica autorizada a liberação do Servidor Público com mais de 60 (sessenta) anos de idade de seu comparecimento normal e 

obrigatório às suas atividades laborais sem prejuízo de seus vencimentos.  

Art. 4º Qualquer Servidor Público integrante do quadro próprio de pessoal da Câmara Municipal de Tibagi, que apresentar febre e/ou 

sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), deverá 

permanecer em casa, ou em caso de necessidade executar suas atividades mediante o regime de teletrabalho, conforme orientação da Presidência. 

Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 1º. 

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI, 

EM 17 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

JOÃO PAULO RIBAS 

Presidente da Câmara Municipal de Tibagi 

 
 

 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 708/2020 

 

 

Súmula: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID19, no âmbito do Município 

de Tibagi.  

 

 Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 

artigo 196 da Constituição da República; 

 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
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  O Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 66, VI, da Lei Orgânica de Tibagi, tendo em 

vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,  

DECRETA: 

Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Tibagi, em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo 

Coronavírus (COVID 19). 

Parágrafo único. A Situação de Emergência ora declarada autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância nacional e internacional. 

Art. 2º Ficam suspensos por tempo indeterminado, no âmbito do Município de Tibagi: 

I – Eventos e atividades de qualquer natureza, realizadas em espaços públicos ou que dependam de autorização municipal, com público superior a 50 

(cinquenta) pessoas, incluídas as festividades de comemoração do aniversário de Tibagi;  

II – Atividades educacionais em todas as escolas e centros de educação infantil da rede pública municipal, assim como o respectivo transporte escolar;  

III - O atendimento ao público em todos órgãos e setores da Administração Pública Municipal, que manterão a jornada de trabalho através das 

respectivas atividades internas, com exceção dos serviços considerados essenciais, que não sofrerão alteração nos atendimentos; 

IV- Atividades e eventos relacionados aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, inclusive reuniões do grupo de idosos;   

V – Todas as viagens oficiais a serviços, cursos e eventos, do Prefeito, Secretários e Servidores Públicos Municipais, exceto casos excepcionais, 

emergenciais, ou ligados à gestão de políticas de contingência de doenças, que serão submetidos ao crivo do Chefe do Poder Executivo.  

§ 1º - A suspensão das aulas na rede pública de ensino do Município de Tibagi, de que trata o inciso II, deverá ser compreendida como recesso 

escolar e terá início a partir do dia 20 de março de 2020.  

§2º - A suspensão das aulas não será computada como férias coletivas dos professores da rede municipal de educação, sendo que, após a retomada 

das aulas, a concessão de férias ou licenças será condicionada à normalização do calendário escolar, em respeito à prioridade da criança na execução 

das políticas públicas, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§3º - Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno 

das aulas.  

Art. 3º Qualquer servidor público, empregado público ou contratado por empresa que presta serviço para o Município de Tibagi, que apresentar febre 

e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, dor muscular, dor de cabeça e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 

nasais) ou que tenha retornado de viagem internacional, nos últimos 15 (quinze) dias, deverá informar sua chefia por telefone ou WhatsApp, 

permanecer em casa e adotar o regime de trabalho remoto, conforme orientação da chefia imediata. 

§1º - É obrigatório o trabalho remoto aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes e 

lactantes, que deverão ficar à disposição, nos moldes do §4º deste artigo. 

§2º - O servidor que apresentar sintomas do COVID-19 deverá realizar trabalho remoto até segunda ordem. 

§3º - É dever do chefe imediato informar à Diretoria de Recursos Humanos e à Secretaria Municipal de Saúde os casos que o servidor se afastar em 

razão das situações definidas neste artigo. 

§4º - Caso o trabalho remoto seja incompatível com as funções do servidor público, ou contratado por empresa que presta serviço para o Município de 

Tibagi, e caso a autoridade competente requeira, é seu dever, no seu horário de trabalho normal, estar à disposição via telefone celular, para sanar 

quaisquer dúvidas de servidores que estejam trabalhando normalmente. 

§5º - Na impossibilidade técnica e operacional de conceder trabalho remoto aos servidores relacionados nos parágrafos anteriores, os mesmos 

deverão ser afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio. 

Art. 4º Recomenda-se a suspensão de eventos, encontros ou qualquer outra atividade coletiva no âmbito do Município de Tibagi, não inseridas no 

inciso I, do artigo 2º do presente Decreto, quando reunirem público superior a 50 (cinquenta) pessoas. 

Art. 5º Recomenda-se aos bares e restaurantes que observem na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas. 

Art. 6º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará 

responsabilização, nos termos previstos em lei.  

Art. 7º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal deverão aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e 

maçanetas, além de instalar dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões, medidas que são também 

recomendadas ao setor privado deste Município. 
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Art. 8º Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos 

insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 

2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal n° 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os normativos. 

Art. 9º A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta em todos os 

órgãos e entidades do Município. 

Art. 10º As medidas previstas neste Decreto poderão ser modificadas a qualquer momento, sendo que o Decreto Estadual n.º4.230/2020 aplica-se aos 

casos omissos do presente Decreto.  

Art. 11º As dúvidas e eventuais omissões do presente Decreto serão dirimidas pelo Secretário Municipal de Saúde conjuntamente com a Procuradoria 

Jurídica, que, em caso de necessidade, baixará ato normativo próprio em aditamento a este. 

 

Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 

 

 

Tibagi, 17 de março de 2020. 

 

 

RILDO EMAOEL LEONARDI 

Prefeito Municipal de Tibagi 
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