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PORTARIA
PORTARIA 006/2018

8.2.15 - Prova do vinculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de registro
profissional na carteira de trabalho acompanhada da cópia autenticada do registro do profissional no livro
de registro de empregados da empresa ou através de cópia autenticada do contrato de prestação de serviços
(em relação aos itens que são pedidos com instalação – ar condicionado).

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do
Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e com base na Lei Municipal nº. 503/2009 de
25/03/2009 e a Portaria nº. 053/2016 de 04/03/2016.

Formosa do Oeste, 16 de janeiro de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por parte do
Chefe do Poder Executivo Municipal até a cidade de Curitiba/PR,
para tratar de assuntos de interesse do Município, junto a: Gabinete
do Deputado Luiz Claudio Romanelli e Secretaria de Educação.
Luiz Antonio D. de Aguiar
RESOLVE:
PREFEITO MUNICIPAL
I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de interesse do
Município, com saída dia 17/01/2018 às 15:00 horas e retorno no dia 18/01/2018, com chegada prevista para as 24:00 horas.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Paço Municipal, aos 17 de janeiro de 2018
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Retificação do Processo Licitatório nº 072/2017
Modalidade: PREGÃO Nº050/2017

O Município de Formosa do Oeste – PR vem retificar o edital conforme segue abaixo:

ONDE LÊ-SE:

5.3 – As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro,
após serem protocolados no Protocolo Geral do Município no horário citado no aviso, no dia 23 do mês
de janeiro de 2017, até às 08h45min, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo, além da identificação da
empresa, com razão social, endereço, telefone e fax, os dizeres:

LEIA-SE:

5.3 – As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro,
após serem protocolados no Protocolo Geral do Município no horário citado no aviso, no dia 23 do mês
de janeiro de 2018, até às 08h45min, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo, além da identificação da
empresa, com razão social, endereço, telefone e fax, os dizeres:

ACRESCENTE-SE AO ITEM 8.2:

8.2.14 - Prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos, expedida pela entidade profissional
competente (em relação aos itens que são pedidos com instalação – ar condicionado).
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