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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na 

modalidade de Pregão, às 9 horas, do dia 28 de janeiro de 2020, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer, 34, Tibagi/PR, cujo objeto 

é a é a contratação de empresa para fornecimento de refeições e lanches para o Carnaval/2020. O valor máximo da licitação é de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais). O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail 

licitacaotbg@hotmail.com e no site www.tibagi.pr.gov.br. 

 

Tibagi, 16 de janeiro de 2020 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na 

modalidade de Pregão, às 14 horas, do dia 28 de janeiro de 2020, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer, 34, Tibagi/PR, cujo 

objeto é acontratação de empresa especializada em serviços elétricos para o Carnaval/2020. O valor máximo da licitação é de R$ 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil 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. 

 

Tibagi, 16 de janeiro de 2020 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração  

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público a Chamada Pública, para selecionar Empresa de 

Serviços de Conservação de Energia – ESCO para celebrar termos de compromisso com o Município a fim de representá-la em chamadas públicas 

sob contrato de risco junto às concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, no que se refere à elaboração e a apresentação de diagnóstico 

energético e sua respectiva proposta de projeto de eficiência energética no uso final de energia elétrica em suas instalações. O Recebimento das 

propostas e documentação será às 9 horas, do dia 4 de fevereiro de 2020. O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo 

telefone (42) 3916-2129, e-maillicitacaotbg@hotmail.com, no site www.tibagi.pr.gov.br. 

 

Tibagi, 15 de janeiro de 2020 

 

Rildo Emanoel Leonardi 

Prefeito Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na 

modalidade de Pregão, às 14 horas, do dia 28 de janeiro de 2020, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer, 34, Tibagi/PR, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de segurança para o evento Carnaval/2020. O valor máximo da licitação é de R$ 

78.999,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove 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.bll.org.br. 

 

Tibagi, 16 de janeiro de 2020 

 

MARCUS VINICIUS CIOFFI 

Secretário Municipal de Administração  
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