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RESOLUÇÃO Nº. 015/2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 1.487 de 27/06/1996, alterada
pela Lei nº. 1.540 de 05/08/1997,
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2017

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a não continuidade da adesão do Programa Criança Feliz, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, visto a falta de
profissionais para execução do programa, dentre outros fatores.
Parágrafo único: Esta Resolução entrará em vigor na data de 25 de outubro de 2017.
Tibagi, 25 de outubro de 2017.

Marcia Aparecida Silveira Garcia
Presidente

RESOLUÇÃO Nº. 016/2017
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 1.487 de 27/06/1996, alterada
pela Lei nº. 1.540 de 05/08/1997,
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2017

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Formulário com dados sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS – Casa da Família, elaborado em 24
de outubro de 2017.

Parágrafo único: Esta Resolução entrará em vigor na data de 25 de outubro de 2017.

Tibagi, 25 de outubro de 2017.

Marcia Aparecida Silveira Garcia
Presidente

PORTARIA N.° 1386/2017, de 06 de novembro 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 66, inciso e art. 90,
inciso II da Lei Orgânica do Município, e em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de
Informações Municipais SIM/AM – Acompanhamento Mensal, e as Leis 1.945/2005 e 1.957/2005,
RESOLVE:
Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 02 (duas) diárias em favor de MAXSUELLY DA SILVA, que, durante os dias 06, 07 e 08 de
outubro do corrente ano, deslocar-se-á cidade de Carambeí - Pr. para acompanhar atletas da equipe feminina de futsal nos Jogos da Liga Sul Norte
Pioneiro de Desportes.
Gabinete do Prefeito, em 06 de novembro de 2017.
Rubens Eugenio Leonardi
Secretário Municipal de Administração
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2017
O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei no 10.520/2002, decreto federal no 3.555/2000, lei no 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 9 horas, do
dia 22 de novembro de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de empresa para
elaboração de laudo geológico do aterro sanitário municipal. O valor máximo da licitação é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 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, 09 de novembro de 2017
RUBENS EUGÊNIO LEONARDI
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017
O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei no 10.520/2002, decreto federal no 3.555/2000, lei no 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 13h30min, do
dia 22 de novembro de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de empresa para realização
de serviços de pintua de prédios públicos. O valor máximo da licitação é de R$ 55.826,82 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e
oitenta e dois 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, 09 de novembro de 2017
RUBENS EUGÊNIO LEONARDI
Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2017
O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei no 10.520/2002, decreto federal no 3.555/2000, lei no 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 9 horas, do
dia 23 de novembro de 2017, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a aquisição de um veículo novo, tipo van.
O valor máximo da licitação é de R$ 164.766,00 (cento e sessenta a quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais). 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, 09 de novembro de 2017
RUBENS EUGÊNIO LEONARDI
Secretário Municipal de Administração
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