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P O R T A R I A   No  6 1 6 / 2 0 1 7 . 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Tibagi, Estado do Paraná, no uso das atribuições a si delegadas nos termos do 

Decreto prefeitural n
o
 101, de 07/04/2007, de conformidade com os artigos 90, inciso II, e 66, inciso IX da Lei Orgânica do Município, combinados com 

disposições da Lei municipal n
o
 1.392, de 07/05/1993 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) e 

 

Tendo em vista o contido no Memorando n
o
 151/2017, do dia 8 último, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

R E S O L V E 

 

Determinar a abertura de sindicância para apurar os fatos descritos no relatório apenso ao memorando supra, que fica fazendo parte integrante 

desta, e designar o funcionário ROBERTO TOMCZAK para conduzi-la, devendo apresentar relatório em 30 (trinta) dias. 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, em 17 de maio de 2017. 

 
RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 
Secretário de Administração 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 

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 8h30min, do 

dia 6 de junho de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é contratação de serviços de transporte escolar. 

O valor máximo da licitação é de R$ 2.407.367,40 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). 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, 22 de maio de 2017 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017 

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 14 horas, do 

dia 7 de junho de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de dois veículos, tipo ambulância. O 

valor máximo da licitação é de R$ 342.666,66 (trezentos e quarenta dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 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, 22 de maio de 2017 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2017 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos das leis n
o
 8.666/93, 10.520/2002, decreto federal n

o
 5.450/2005, Decreto Municipal 

190/2013 e demais legislações aplicáveis, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de 

Pregão Eletrônico, às 9 horas, do dia 8 de junho de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de 

aquisição de equipamentos médicos, hospitalar, odontológico, informática, móveis, eletro eletrônicos, eletrodomésticos e veículo. O valor máximo da 

licitação é de R$ 226.280,00 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta reais). O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, 

pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br, site www.tibagi.pr.gov.br ou www.bll.org.br. 

Tibagi, 22 de maio de 2017 

RUBENS EUGÊNIO LEONARDI 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

EDITAL 
 
 

A Secretaria Municipal de Saúde, gestora do Sistema Único de Saúde do Município de Tibagi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
convoca AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE para a apresentação, análise e divulgação do relatório detalhado da área de saúde, na data de 30 de 
Maio de 2017, às 15 horas, no Auditório da Câmara Municipal. 

 
 Pauta: 

 
a). Montante e as fontes dos recursos aplicados em saúde pública, dados sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, 
contratada ou conveniada,  referente ao 1º Quadrimestre de 2017. 

 
Esta formalidade está em consonância com a determinação do Art. 12º, da Lei Federal nº 8.689, de 27 de Julho de 1993. 

  
   

Município de Tibagi, 22 de Maio de 2017. 
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