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DECRETO 

 

    DECRETO N°. 027/2019 

SÚMULA: Decreta Ponto Facultativo nas dependências       públicas e dá 

outras providências. 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR¸ Prefeito do Município de 

Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o interesse da Administração; 

RESOLVE E DECRETA: 

Art. 1° - FICA pelo presente, Decretado Ponto Facultativo no dia 04 de março 

de 2019 em período integral e no dia 06 de março de 2019 no período da manhã, voltando as atividades normais às 13:30 

horas, nas dependências públicas municipais neste dia. 

Parágrafo Primeiro – O Departamento Municipal de Saúde; deverá funcionar 

em regime de plantão nos dias 04/03/2019 período integral e no dia 06/03/2019, no período da manhã, voltando o 

expediente normal neste mesmo dia (06/03/2019) a partir das 13:30 h; ficando os funcionários que prestarem serviços neste 

dias , com direito a folga a ser requerido na Divisão de Recursos Humanos. 

     Parágrafo Segundo – O Departamento de Serviços Urbanos – (recolhimento 

de lixo) deverá funcionar em horário normal nos dias 04/03/2019 e 06/03/2019; ficando os funcionários que prestarem 

serviços neste dias , com direito a folga a ser requerido na Divisão de Recursos Humanos. 

    Parágrafo Terceiro – O Departamento de Educação funcionará conforme 

calendário escolar; 

Parágrafo Quarto - O CAD/PRO funcionará em horário de plantão no dia 

04/03/2019 período integral e no dia 06/03/2019 no período da manhã; voltando o expediente normal neste mesmo dia 

(06/03/2019) a partir das 13:30 h;  ficando os funcionários que prestarem serviços neste dias, com direito a folga a ser 

requerido na Divisão de Recursos Humanos, deverão deixar em local visível o número de telefone ou celular para contato.. 

Parágrafo Quinto - O CRAS e o CADASTRO ÚNICO funcionarão em 

horário de plantão no dia 04/03/2019 período integral e no dia 06/03/2019 no período da manhã, voltando o expediente 

normal neste mesmo dia (06/03/2019) a partir das 13:30 h;  ficando os funcionários que prestarem serviços neste dias, com 

direito a folga a ser requerido na Divisão de Recursos Humanos; deverão deixar em local visível o número de telefone ou 

celular para contato.. 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE. 

Paço Municipal, aos 25 de fevereiro de 2019 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

DELIBERAÇÃO 

 

 

DELIBERAÇÃO SUPERIOR 

 

MODALIDADE: Dispensa por Limite n.º 20/2019. 

 

OBJETO: Aquisição de kits completos para o trabalho do combate às endemias no município. 

 

VENCEDORES: 

 

GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA - ME 3.472,00  
TOTAL                                                          R$ 3.472,00 

 
 

Lote Item Quant Un. Especificação Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

FORNECEDOR 

1 1 10 Un KIT DE COMBATE A DENGUE: 01 - 

BOLSA DE LONA PADRÃO FNS, 

CONFECCIONADA EM LONA DE 

ALGODÃO IMPERMEÁVEL, COM 

DIVISÃO INTERNA, NA COR CÁQUI 

(MOSTARDA), COM BOLSO SEM 

LAPELA. ALÇA EM CADARÇO DE 

ALGODÃO LARGURA 50MM. NAS 

SEGUINTES MEDIDAS 31 X 37 X 20, 

COM LOGOMARCA IMPRESSA POR 

SERIGRAFIA EM 1 COR. (ALÇA EM 

CADARÇO 100 % ALGODÃO C/ 

OMBREIRA). 

01 - BANDEIRA AMARELA (OU 

LARANJA) TAMANHO 25 X 35 CM C/ 

CABO DE MADEIRA DE 32CM; 01 - 

BACIA PLÁSTICA TAMANHO 15 CM 

DIÂMETRO X 4 CM ALTURA – 500 

ML – CORES SORTIDAS; 01 - 

ESPELHO PEQUENO DE BOLSO C/ 

MOLDURA EM PLÁSTICO; 01 - 

LÁPIS DE CERA TIPO ESTACA 

(AZUL OU PRETO); 01 - LANTERNA 

DE PLÁSTICO, FOCO FIXO 

SIMPLES, C/ 2 PILHAS TAMANHO 

GRANDE 

01 - LÁPIS PRETO Nº 2; 01 – LIXA Nº 

60; 02 - PESCA LARVAS, 

CONFECCIONADO EM ARAME 

COBERTO COM PLÁSTICO VERDE, 

COM CABO DE 28 CM, E PUÇÁ NO 

SEGUINTE TAMANHO 10,5 CM X 9 

CM LARGURA X 10 CM FUNDO 

(NYLON BRANCO); 01 - COLHER 

INOX 5G; 01 - COLHER INOX 20G; 01 

- KIT DE CUBAGEM COMPOSTO 

POR UM PESO DE CHUMBO E 10 M 

DE CORDA DE POLIPROPILENO, 

PARA MEDIR CAPACIDADE 

VOLUMÉTRICA DE DEPÓSITOS 

COM ÁGUA; 01 - PÍCOLA 

(PICADEIRA P/ CONCRETO) NOS 

SEGUINTES TAMANHOS: CABO C/ 

21CM E PONTA C/ 13CM; 01 - FITA 

MÉTRICA C/ 1,5 METROS; 01 - 

ALGODÃO HIDRÓFILO PACOTE C/ 

25 G; 02 - PIPETAS DE PLÁSTICO 

TIPO CONTA GOTAS 3 ML; 01 - 

PRANCHETA EUCATEX TAMANHO 

OFÍCIO COM PREGADOR; 10 - 

TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA 

DE LARVAS, TRANSPARENTE, 

MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO 

EXTERNO, 75MM DE 

COMPRIMENTO COM TAMPA. 

PARA ACONDICIONAR FORMAS 

IMATURAS DE 

MOSQUITO(LARVAS) E REMESSAS 

PARA EXAME LABORATORIAL NO 

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE 

AEDES AEGYPTI 

300,0000 3.000,0000 GLOBAL VIDA E 

SAÚDE LTDA - 

ME 

1 2 10 Un MÁSCARA RESPIRADOR 3M N95 

MÉDIA 1860B 

26,9000 269,0000 GLOBAL VIDA E 

SAÚDE LTDA - 

ME 

1 3 10 Un TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA 

DE LARVAS, TRANSPARENTE, 

MEDINDO 12MM DE DIÂMETRO 

EXTERNO, 75MM DE 

COMPRIMENTO COM TAMPA. 

PARA ACONDICIONAR FORMAS 

IMATURAS DE 

MOSQUITO(LARVAS) E REMESSAS 

PARA EXAME LABORATORIAL NO 

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE 

AEDES AEGYPTI. 

2,3000 23,0000 GLOBAL VIDA E 

SAÚDE LTDA - 

ME 
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1 4 10 Un PESCA LARVA, CABO 

CONFECCIONADO EM METAL COM 

REVESTIMENTO DE PLÁSTICO, 

REDE EM TECIDO. 

18,0000 180,0000 GLOBAL VIDA E 

SAÚDE LTDA - 

ME 

 

TOTAL 3.472,00 

 

Formosa do Oeste, 22 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATOS 

 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

 

DATA: 25/02/2019 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 10 (dez) Veículos 0 Km, sendo 03 (três) para a 

Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) para a Farmácia Básica da UBS de acordo com  

recursos do IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica), 01 (um) para a 

Secretaria municipal de Saúde, 02 (duas) ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, 

01 (um) para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (um) para o Conselho Tutelar e 

01(um) para a Secretaria de Administração do Município de Formosa do Oeste. 

Item Quant Um Especificação Marca Valor 

Unit. 

Valor Total 

1 6 Un Veículo – Hatch - 0 km, com motor 

de potência mínima de 1.0, 

biocombustível: potência de no 

mínimo 70 CV Gasolina/Etanol, 

pintura na cor branco sólido, 

manual 5 marchas a frente e uma 

ré e direção hidraúlica, fabricação 

2019, Modelo 2019, com 5 portas, 

com 4 rodas em aço no mínimo 

aro 14 e pneus compatíveis, com 

equipamentos obrigatórios de 

segurança, kit de travas e vidros 

elétricos e ar condicionado, 

compartimento de carga  com 

iluminação e capacidade de no 

mínimo  285  litros, tanque de 

combustível com no mínimo 48 

litros,  motor e caixa de câmbio 

com no mínimo 1 anos de 

garantia, e revisões a cada 6 

meses ou 10.000 km enquanto 

dure a garantia do veículo. 

Incluindo plotagem.  

FIAT – UNO 

ATTRACTI

VE 

44.000,00 264.000,00 

2 2 Un Veículo - Sedan - 0 km, com motor 

de potência mínima de 1.6, 

biocombustível: potência mínima 

de 101 CV Gasolina/Etanol, 

pintura na cor branco sólido, 

manual 5 marchas a frente e uma 

ré e direção hidráulica, fabricação 

2019, modelo 2019, com 5 portas, 

com 4 rodas em aço no mínimo 

FIAT – 

CRONOS 

PRECISION 

63.500,00 127.000,00 

aro 15 e pneus compatíveis, com 

equipamentos obrigatórios de 

segurança ar condicionado, vidros 

e travas elétricas, banco do 

motorista com regulagem de 

altura, coluna de direção com 

ajuste de altura e profundidade, 

freios ABS e EBD, volante 

multifuncional, sensor de 

estacionamento traseiro, espelhos 

retrovisores elétricos, faróis 

duplos, luz de freio elevada, 

tomada 12v no console central, 2 

airbag. Alerta sonoro e visual para 

não utilização do cinto de 

segurança do motorista, alerta 

sonoro de luzes acesas, banco 

traseiro com encosto rebatível, 3 

apoios de cabeça no banco 

traseiro, Alças de segurança no 

teto, para choque dianteiro e 

traseiro e maçanetas das portas na 

mesma cor do veículo. 

Compartimento de carga com 

iluminação e capacidade de no 

mínimo 521 litros, tanque de 

combustível com no mínimo 48 

litros,  motor e caixa de câmbio 

com no mínimo 1 anos de 

garantia, e revisões a cada 6 

meses ou 10.000 km enquanto 

dure a garantia do veículo. 

Incluindo plotagem de acordo 

com o convênio, resolução ou 

requerimento da secretaria.  

4 1 Un Veículo - Ambulância simples 

remoção - Veículo 0 km; 

Ano/modelo 2019/2019; motor 

1.4 flex movido a gasolina e 

etanol; potência mínima 67 cv; 

direção hidráulica; sistema ABS; 

sistema de controle de tração; 

airbag passageiro e motorista; 

sistema de ar condicionado 

frontal e passageiros; vidros 

elétricos; faróis de neblina; radio 

CD MP3 com entrada para USB; 

pneus 175/70 R14 , aro 5.5 x14’’ 

em chapa de aço; tanque de 

combustível mínimo 58 litros; cor 

branca; com todos os 

equipamentos e acessórios 

exigidos pelo Código Brasileiro de 

Trânsito; com plotagem do 

veículo de acordo com o modelo 

exigido pelo convênio firmado 

pela secretaria de saúde e 

fornecido pelo Departamento 

competente do Município; 

garantia mínima de 1 ano ou 100 

mil km. Descritivo da 

transformação: Ar condicionado 

para o compartimento traseiro, as 

paredes internas com isolamento 

termo acústicas revestidas de 

FIAT – 

FIORINO 

1.4 EVO 

98.500,00 98.500,00 
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material lavável e resistente aos 

processos de limpeza e 

desinfecção comuns as 

superfícies hospitalares. 

Revestimento interno do teto e 

laterais em chapas de cor clara em 

fibra de vidro inteiriças, sem 

emendas, laminadas em moldes já 

no formato da parte interna da 

carroceria e com reforços laterais 

de perfis de aço com tratamento 

anticorrosivo. Vedação das 

junções das chapas do teto e 

laterais com cola poliuretânica de 

uso da indústria automotiva 

própria para tal finalidade. O 

assoalho será de compensado 

naval ou material superior com 

aproximadamente 10mm de 

espessura, será revestido em 

manta vinílica, com película de 

poliuretano ultra resistente, 

monolítico, para resistir a trafego 

intenso, com espessura de 2mm, 

anti-escorregadio, com resistência 

solar, química e térmica. O 

material do revestimento do 

assoalho deverá cobrir toda a 

superfície de trabalho do 

compartimento. Divisória interna 

separando a cabine do motorista 

do compartimento do paciente em 

chapa monobloco de fibra na cor 

clara, com visor amplo para 

comunicação dos dois ambientes. 

1 janela corrediça na lateral 

direita com vidros jateados. 1 

banco baú com capacidade para 

duas pessoas, confeccionado em 

chapas de compensado  naval com 

revestimento em fórmica, bordas 

arredondadas em perfil de 

alumínio extrusado, cintos de 

segurança abdominal assento e 

encostos inteiriços em espuma 

injetada com revestimento em 

courvin de fácil limpeza. 1 

armário para guardar materiais 

instalado na lateral esquerda 

interna do compartimento do 

paciente, acoplado ao bando baú 

com prateleiras e bancada no 

mesmo material do banco baú. 

Toda fiação elétrica estará 

protegida por conduites de fácil 

acesso para manutenção e cabos 

antichama com terminais clipados 

nas pontas dos fios. Iluminação 

interna composta de duas 

lâmpadas led instaladas no teto 

do compartimento do paciente, 

com interruptor instalado junto 

do painel do motorista. 1 

sinalizador tipo barra linear – 

sirene eletrônica de 1 tom, 

instalado sobre a cabine do 

motorista, na cor vermelha. Maca 

retrátil confeccionada em 

estrutura de alumínio encaixado e 

fixado por punhos e sistema 

automático antiquada em 

conformidade com a norma 

ABNT/NBR/14561:2000, peso 

máximo para a maca 180kg, cintos 

de segurança com sistema de 4 

pontas, cabeceira móvel com 

pistões que variam de 0º a 90º, 

com base montada em rodas de 

borracha de 5’’, sendo duas com 

freio. Colchão de espuma 

densidade 33 revestido em tecido 

sintético, sem costuras, 

impermeável e lamentável com 

produtos químicos, e que seja 

apoiado sobre uma grade de 

alumínio. Sistema de oxigênio: 1 

conjunto de oxigenação composto 

de régua tripla, mangueira de 

oxigênio traçada de 03 metros, 

umidificador, aspirador, 

regulador de pressão, fluxômetro 

e máscara de silicone com 

mangueira transparente; 1 

suporte para cilindro de oxigênio 

de 1 m³, 1 cilindro de oxigênio de 

1m³ com válvula interligado ao 

conjunto de oxigenação. 1 suporte 

de soro e sangue em aço cromado, 

instalado na lateral direita interna 

do compartimento do paciente. 

TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO 489.500,00 

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 

data de sua assinatura. 

ASSINATURAS: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE - Luiz AntonioD.de Aguiar - Prefeito 

Municipal 

CONTRATADA - MONTE CARLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - RODRIGO ZEPOLATO PREZ 

 

 

 

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

 

DATA: 25/02/2019 

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 10 (dez) Veículos 0 Km, sendo 03 (três) para a 

Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) para a Farmácia Básica da UBS de acordo com  

recursos do IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica), 01 (um) para a 

Secretaria municipal de Saúde, 02 (duas) ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, 

01 (um) para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (um) para o Conselho Tutelar e 

01(um) para a Secretaria de Administração do Município de Formosa do Oeste. 
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Item Quant Um. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total 

3 1 Un Veículo - Ambulância 

furgão – simples remoção - 

superior de no mínimo 7,5 

m³ interno. Veículo 0 km; 

Ano/modelo 2019/2019; 

motor movido a diesel; 

potência mínima 127 cv; 

direção hidráulica; sistema 

ABS; tração traseira, airbag 

passageiro e motorista; 

sistema de ar condicionado 

frontal e passageiros; 

vidros elétricos; faróis de 

neblina; radio CD MP3 com 

entrada para USB e SD 

bluetooh; pneus 225/75 

R16; rodas aço 6,5; tanque 

de combustível mínimo 75 

litros; cor branca; com 

todos os equipamentos e 

acessórios exigidos pelo 

Código Brasileiro de 

Trânsito; com plotagem do 

veículo de acordo com o 

modelo exigido pelo APSUS 

e fornecido pelo 

Departamento competente 

do Município; garantia 

mínima de 1 ano ou 100 

mil km.  Descritivo da 

transformação: Isolamento 

termo acústico, 

revestimento interno nas 

laterais e teto em (PRFV) 

fibra de vidro, piso 

antiderrapante em fibra de 

vidro. Armário superior na 

lateral esquerda, 

confeccionado em fibra de 

vidro em cor clara, com 

portas de correr em 

acrílico. Banco do 

assistente com poltrona 

anatômica fixa com cintos 

de segurança. Banco lateral 

para duas pessoas com 

cintos de segurança 

individual, estofamentos 

em courvin de alta 

resistência, com encosto 

de cabeça, assentos e 

encostos das costas 

individuais. Maca retrátil 

(SITMED) de alumínio com 

colchonete e cintos de 

segurança. Iluminação 

interna com 3 luminárias 

alógenas no teto e 

4luminárias em led, um 

farol de embarque 

instalado sobre a porta 

traseira, 2 tomadas 

internas 2P+T110Vca, 2 

tomada interna 12 Vcc, 

MERCEDES 

BENS – FURGÃO 

415 SPRINTER 

177.000,00 177.000,00 

inversor de voltagem 

400watts. Sinalização 

barra com sirene de 

100watts eletrônica e 1 

tom, luzes de advertência 

fixadas nas laterais do 

veículo, sendo três em 

cada lado e duas na 

traseira. Sistema de 

oxigênio com suporte para 

cilindro de 16 litros, 

instalação de um cilindro 

de oxigênio de 16 litros 

com válvula e manômetro, 

régua de oxigênio de 3 

pontas com fluxômetro / 

aspirador / umidificador. 

Instalação de 1 ventilador, 

1 exaustor e ar 

condicionado de 

26000BTUS na parte 

traseira. Vidro fixo e com 

película jateada nas duas 

portas traseiras, vidro de 

correr e com película 

jateada na porta lateral, 

vidro de correr junto á 

divisória entre a cabine do 

motorista e a do paciente. 

Instalação de 1 suporte  

para soro fixado no 

balaústre, balaústre fixado 

no teto, acabamento em 

sicaflex (vedação de todos 

os cantos existentes). 

Reforço fixado no piso, 

embaixo de todas as rodas 

da maca em alumínio. 

Alteração Marca/Modelo 

CAT junto ao DETRAN de 

furgão para Ambulância. 

Incluindo plotagem de 

acordo com o convênio, 

resolução ou requerimento 

da secretaria. 

TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO 177.000,00 

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 

data de sua assinatura. 

ASSINATURAS: 

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE - Luiz AntonioD.de Aguiar - Prefeito 

Municipal 

CONTRATADA - UMUARAMA DIESEL LTDA - ROSELI SILVA GARCIA 
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 

 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

1 – PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 005/2019 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

2 – OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para realização de atendimentos de odontologia na unidade básica 

de saúde do munícipio de Formosa do Oeste, conforme EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº. 001/2019. 

 

3 – EXECUTOR:  

 

 Pessoa Física: MONYKI MARTA MARRETTO, CPF: 075.009.919-40, RG: 

10.964.533-8, residente e domiciliada no Ramal Aroma, Lote 50-A, CEP: 

85.935-000, cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná. 

  

4 – VALOR 

 

R$ 3.074,74 (três mil e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), acrescido de 20% de 

insalubridade, tento um total de R$ 3.689,68 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), mensal com cagar horária de 40 horas semanais. 

 

5 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLASSIFICAÇÃO: 339034000 – Outras despesas de pessoal dec. De contrato de terceirização 

FONTE DE RECURSO: 303 

DESPESA: 307 

 

 

    

 

 

 

PORTARIA 

  

    PORTARIA 61/2019 

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. 

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: Seil, 

Instítuto das águas, Codapar e Gabinete do Deputado Marcel 

Henrique Micheletto. 

RESOLVE: 

I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de interesse 

do Município, com saída dia 25/02/2019 às 10:00 horas e retorno no dia 28/02/2019, com chegada prevista para as 23:30 

horas. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, aos 22 de fevereiro de 2019 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    
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