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Contrato Nº 206/2021 
Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
Licitação: Dispensa de Licitação 37/2021 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS e OUTROS SERVÇOS  
Vigência: Início: 26/08/2021 Término: 25/08/2026 
Assinatura: 26/08/2021 
Valor: A CAIXA repassará à CONTRATANTE pelo direito de exploração dos serviços, a importância total e líquida de R$ 650.000,00   
 

- Republicado - 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2021 

 
O MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão, 
às 14 horas, do dia 8 de outubro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza urbana com varrição, raspagem e remoção de terra de areia em vias públicas, praças, bairros na Sede e nas 
localidades de Alto do Amparo, São Bento e Caetano Mendes e mutirões de limpeza em locais de eventos públicos. O valor máximo da licitação é de 
R$ 479.001,60 (quatrocentos e setenta e nove mil e um reais e sessenta centavos). O Edital completo será fornecido, no Setor de Licitações, da 
Prefeitura Municipal de Tibagi, no e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br, no site www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 27 de setembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

 

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Onde se lê: 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2021 

 
O MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão, 
às 9 horas, do dia 7 de outubro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de material de 
expediente. O valor máximo da licitação é de R$ 6.989,15 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos). O Edital completo será 
fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, no e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br, no site www.tibagi.pr.gov.br ou 
www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 24 de setembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
Leia-se: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021 

 
O MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão, 
às 10h30min, do dia 8 de outubro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de material de 
expediente. O valor máximo da licitação é de R$ 6.989,15 (seis mil novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos). O Edital completo será 
fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, no e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br, no site www.tibagi.pr.gov.br ou 
www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 24 de setembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
 

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2021 
 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, torna público que em referência ao Pregão Eletrônico nº 187/2021, cujo objeto é aquisição de material e 
equipamentos de informática, comunicação, áudio e vídeo, houve retificação no Item 1, do Anexo I, passando o preço máximo para R$ 691.834,00 
(seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais. 
Em razão das alterações a data da licitação, fica transferida para o dia 07 de outubro de 2021, às 9 horas, pela plataforma eletrônica Licitanet, no 
endereço eletrônico www.licitanet.com.br. 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.  
 

Tibagi, 27 de setembro de 2021. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacaotbg@hotmail.com
http://www.tibagi.pr.gov.br/
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LILIANA PRADO 
Pregoeira  

 
 

ERRATA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 189/2021 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, comunica que em referência ao Pregão Eletrônico nº 189/2021, cujo objeto é a concessão onerosa de 
uso de espaço público, destinado à exploração dos espaços reservados no Parque Linear Reinhard Maack, cabendo as seguintes correções: 
Inclui-se o item 1.1 do TERMO DE REFERENCIA com a seguinte redação: 
1.1. A concessão se restringirá somente a EMPRESAS DO TRADE TURÍSTICO DE TIBAGI. 
Informamos, ainda, que ficam mantidas as demais condições e especificações previstas no edital completo. 
 

Tibagi, 27 de setembro de 2021. 
 

LILIANA PRADO 
Pregoeira  

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 318/2021, Dispensa de Licitação nº 055/2021, conforme Parecer Jurídico 

n°282/2021, para formalizar contrato com a empresa PHOTOFIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, CNPJ 

05.886.436/0001-43, com base no inciso II, do art. 24, da lei nº 8.666/93. 

 

Tibagi,27 de setembro de 2021 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 001/2021 
 

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.  

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável por créditos tributários e não tributários, que após tentativas de 

localizar os contribuintes e em virtude de encontrarem-se em local incerto e não sabido, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a 

comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município junto a Secretaria Municipal de 

Finanças para tomar ciência da Intimação a seguir identificado[s]. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, 

considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital e posterior prosseguimento no processo de ajuizamento e 

execução. 

SÉRGIO DE CASTRO RIBAS – ME  

SÉRGIO DE CASTRO RIBAS 

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES RESTAURANTE – ME 

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES 

BHAHIL TONY GONÇALVES SANTOS – ME 

BHAHIL TONY GONÇALVES SANTOS 

CAMILA GUIZALBERTH DA SILVA – TIBAGI-ME  

CAMILA GUIZALBERTH DA SILVA 

ARY APARECIDO MAINARDES BUENO – ME 

ARY APARECIDO MAINARDES BUENO 

NILZA MARA FERREIRA COITO – ME  

NILZA MARA FERREIRA COITO 

CLEIDE V.HOINOCZ – ME 

CLEIDE V.HOINOCZ 

GILSON VAN HAANDEL. 

ALZEIA FERREIRA 

GLEICE DA LUZ CARVALHO SERVIÇOS  

GLEICE DA LUZ CARVALHO. 

SUELY APARECIDA DE JESUS 

JUSSIMARA SIQUEIRA 
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SEBASTIÃO DE SA RIBEIRO – ESPÓLIO 

JURCÉLIA A. KICHILESKI GALVÃO 

LUCINÉIA R.DE LIMA – ME 

LUCINÉIA ROSADE LIMA 

VILMA DE LIMA DA SILVA TIBAGI – ME. 

VANESSA JOAQUIM SATO – ME 

VANESSA JOAQUIM SATO 

VALDETAR DENSE – ME 

VALDETAR DENSE 

TIM CELULAR S/A 

OSEIAS MACCARINI – ME 

OSEIAS MACCARINI  

JOSÉ LAURI DE ALMEIDA MATTOS – ESPÓLIO 

MARGERY BALLIN HECKE 

MÁRCIO ETSUO HASEGAWA 

LIRIANE SANTOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME 

LIRIANE SANTOS DE OLIVEIRA 

ANTONIO DORIEL GALVÃO 

JORGE DE RAMOS CARNEIRO – ME. 

HAMILTON ALVES DE LIMA 

IVANILSON GORCHOCOSKI PINTO CLUVE – ME 

IVANILSON GORCHOCOSKI PINTO 

EDUARDO BATISTA DOS SANTOS – MADEIRAS – ME 

EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 

ARNALDO ALVES DE SOUZA 

RICARDO SANTOLAIA LOPES 

GABRIELA MARIA SACCHI – ELEFANTE PRODUTORA DE EVENTOS 

CLEUZA DE SOUZA – TIBAGI 

ANDRE MOREIRA DOS SANTOS 

SIMETRIA TERRAPLANEGEM LTDA. - ME  

GELSON APARECIDO DE ASSIS 

JANE APARECIDA PINHEIRO 

VALDIR RODRIGUES DA ROSA – ESPÓLIO 

JOÃO MARIA DE MORAIS – ESPÓLIO 

PAULO FERREIRA DA SILVA 

CLUBE TIBAGIANO 

JOSÉ DORACI FRANCISCO DOS SANTOS 

NADIR CARNEIRO DE OLIVEIRA 

CLAUDINEI BANCKS DE LIMA 

MAIARA CRISLANE SANTOS FAGUNDES – ME 

MAIARA CRISLANE SANTOS FAGUNDES  

VALDEMIRO DE OLIVEIRA – ESPÓLIO 

JOSÉ NILSON ALTEMHOFFER 

DIRLEI GOMES PEDROSO 

  

TIBAGI, 27 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

JOAIRAN MARTINS CARNEIRO 
SECRETARIO DE FINANÇAS 
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CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Município de Tibagi – Estado do Paraná 
 

 

Ata nº 231do Conselho Municipal de Saúde de Tibagi, extraordinária realizada no dia 23 de setembro de 2021, as 08h30, na Sala dos Conselhos 

Municipais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros Sergio Aldo da Silva, Carla Gonsalves, GlezimarNarkin,Marcia Silveira Garcia, Ana Lucia 

Queiroz, Luiz Fernando Pereira, Natasha Dutko e José Carlos Janchevitz, Rafaela Mariana do Prado. O Sr. Sérgio presidente do Conselho, iniciou a 

reunião agradecendo a presença de todos e abriu a reunião passando a palavra a Secretaria Municipal de Saúde, Natasha Dutko, a qual fez a 

apresentação do relatório para a audiência pública, que será apresentado na Câmara de Vereadores no dia 28 de setembro de 2021 ás 16:00hs. Na 

sequencia o Sr. Sergio Aldo apresentou o relatório encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao atendimento das ACS, agradeceu o 

envio do relatório. A Secretaria Natasha apresentou a Sra. Rafaela que foi indicada para coordenar a atenção básica. O Dr. Luiz Fenando falou que a 

Sra. Rafaela tem uma boa relação com a equipe e deve ter um bom desempenho. O Sr. Sergio abriu a palavra para quem quiser tirar dúvidas quanto 

ao relatório da audiência. Os conselheiros foram favoráveis quanto ao parecer do relatório. A Sra. Natasha informou que o município foi contemplado 

com 09 (Nove)ACS, e que serão contratados via PSS e as equipes de estratégia serão ofertadas nas UBS. Informou que tem a equipe do Dr. Luiz 

Fernando e a equipe da Dra. Ana. O Dr. Luiz Fernando explicou que essas novas verbas vem em virtude da produção realizada pelas ABS. Estratégia 

da família vai ter mais um e atenção básica mais duas equipes. Esses recursos são do governo federal. A Sra. Natasha falou da contratação de nove 

novas ACS´s. Que já foi solicitação ao município o processo de contratação por PSS. Foi informado que existem recursos para aquisição de bens 

permanentes para uso dos serviços em saúde. Foi sugerido fazer um levantamento de equipamentos a serem adquiridos por esses recursos.O Sr. 

Sergio solicitou que seja encaminhada essa lista para que o conselho tome conhecimento. Colocado em votação o parecer favorável a utilização do 

recurso o qual foi aprovado por unanimidade. A Sra. Ana Lucia falou de aguardar a lista com a relação dos equipamentos, quantidades. Ficou definido 

que a Sra. Gleisimar vai disponibilizar no grupo de Watts do Conselho para o conhecimento de todos. O Sr. Sergio falou que recebeu uma reclamação 

de falta de fornecimento de medicamentos e solicitou informação a secretaria Natasha. Essa informou que as licitações estão em dia e que a 

AssistenteSocial Lorena falou de que ela está fazendo os laudos porém existem restrições com relação a aquisição de medicamento, que alguns não 

podem ser mais adquiridos. O processo de licitação hoje é por medicamento especifico e não mais no formato de lista de A a Z como anteriormente. O 

Sr. Sergio passou a palavra ao Sr. Noel que falou de proposta de apoio dos conselhos para organizar o serviço de rede. Sugeriu a proposta de fazer 

reuniões em conjunto buscando uma ação única por parte dos serviços prestados, em especial com relação aos técnicos de referência. A Sra. Márcia 

falou de um serviço que foi criado no período do governo do Sr. Jose Tibagy de Mello, chamado CEDASA que fazia o controle de informações dos 

serviços realizados. O Dr. Luiz Fernando falou do conselho ser um órgão de apoio e não entrar com a demanda de forma ativa. O Dr. Luiz Fernando 

falou que ele é favorável que o conselho apoio e não vire órgão de execução das políticas públicas.O Sr. Sergio solicitou uma reunião com os 

presidentes dos conselhos para debater o assunto e ai ver a viabilidade. A Sra. Natasha falou que as ACS são a ligação com a comunidade e que 

neste período de pandemia Covid-19, falou que no intuito de fazer com que as campanhas do covid tivesse um bom resultado contou com o apoio das 

ACS, sendo um serviço de essencial atendimento visto que permaneciam no local do início ao fim do atendimento e também na divulgação. Foi então 

entendido que o serviço as ACS precisava de uma atenção, fato que levou a pagamento de horas extras, pois é uma campanha diferenciada, pois a de 

COVID foi algo extremamente trabalhosas, trabalhando em todos os horários e dias da semana, visto que não existia o dia nem horário de recebimento 

das vacinas. Após orientação do jurídico não será mais pago essas horas extras e será então trocado o dia de trabalho extra por dias de folga. Ficou 

acordado que para não prejudicar o trabalho rotineiro das ACS, um período ficam na vacina e outro período do dia para atendimento da rotina de 

trabalho normal. A Sra. Rafaela falou que nunca houve uma campanha tão difícil, visto a urgência e a necessidade de atendimento do trabalho. Que as 

que trabalharam em período extra estavam recebendo, que muitas vezes o itinerário, iria das 08h00 às 22h00. Hoje existem 35 ACS trabalhando pelo 
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município. O Sr. Sergio falou que precisa sentar com os demais conselhos e secretaria para definir claramente as diretrizes para daí colocar em análise 

pelo conselho. Não tendo mais nada a relatar eu, Mauricio Chizini Barreto, subscrevia a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente do 

Conselho, os demais presentes assinam a lista de presentes em anexo. 

    

SERGIO ALDO DA SILVA  

 Presidente 

MAURICIO CHIZINI BARRETO  

Secretário Executivo  
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