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AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 038/2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018

PREGÃO Nº 028/2018
O Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, torna público que, com base na Lei Federal
nº. 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, fará
realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a
Contratação de empresas do ramo de alimentação estabelecidas no Município de Formosa do Oeste - Pr., para fornecimento
de refeições (self service), marmitas e lanches de acordo com a necessidade do Município de Formosa do Oeste – Pr.,
exclusivamente para microempresas ou empresas de pequeno porte, consoante o disposto no art. 47, inc. I, da Lei
Complementar nº 123/06, com nova redação dada pela LC 147/de acordo com as características descritas e repetidas no
Termo de Referência, Anexo I, conforme as seguintes especificações e exigências, de acordo com o Edital de Pregão
Presencial nº. 028/2018, devendo a proposta e documentação ser protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à
Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 11/09/2018, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das
09h00min.
Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que
se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima
mencionado, a partir do dia 31/09/2018 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, ou através do
site: formosadooeste.pr.gov.br, módulo: Licitações, informações pelo telefone (44) 3526-1122, bem como de avisos que
venham ser publicados no órgão oficial do Município.
Formosa do Oeste, 27 de agosto de 2018.
Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

O Município de Formosa do Oeste, com sede e foro na Avenida Severiano Bonfim dos Santos, n.º 111, sede deste Município,
torna público que estará recebendo no período de 31 de Agosto à 01 de Outubro de 2018, no endereço acima, propostas para
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, COM DIVERSAS
ESPECIALIDADES, PARA SUPRIR AS DEMANDAS EM TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nas condições
fixadas neste instrumento, sendo a presente licitação do tipo: TÉCNICA E PREÇO. O valor máximo previsto é de 78.350,00
(setenta e oito mil trezentos e cinquenta reais), O recebimento dos Envelopes n.º “A”, contendo a documentação de
Habilitação dos interessados CADASTRADOS, Envelopes n.º “B” contendo a Proposta Técnica e Envelopes n.º “C”,
contendo a Proposta de Preço e demais peças, dos interessados, será no dia 01 de Outubro de 2018, até as 09:00 (nove) horas,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste, no endereço acima indicado.
A abertura dos Envelopes n.º “A”, contendo a documentação de habilitação, dar-se-á na Sala de Licitações desta Prefeitura
Municipal, às 09:30 (nove) horas e trinta minutos, do dia 01 de Outubro de 2018, e, havendo a concordância da Comissão
Permanente de Licitação, e todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do Termo de Renúncia, procederse-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes n.º “B” contendo a proposta Técnica e os envelopes n.º “C”, contendo a
Proposta de Preços, dos proponentes habilitados.
A cópia do Edital poderá ser obtida http://www.formosadooeste.pr.gov.br/licitacao/ ou junto ao Departamento de Licitações
do Município, em horário de expediente . Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias úteis,
no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, situada na Av. Severiano Bonfim dos Santos, ainda pelo telefone
(0xx44) 3526-1122, bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município.
Formosa do Oeste, 27 de agosto de 2018.
Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2018
PREGÃO Nº 029/2018
O Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, torna público que, com base na Lei Federal
nº. 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal
n.º 1000/2006 de 15/03/2006, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE ATRAVÉS D0 MAIOR DESCONTO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para contratação
de farmácias e/ou drogarias para fornecimento de medicamentos (destinados a pacientes em situação de
vulnerabilidade, grave ou de urgência, e ainda por ordem judicial, dos quais o Departamento Municipal de Saúde
não possua em estoque), constantes nas Tabelas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), versão
atualizada, referente aos preços aplicados no Estado do Paraná, podendo serem acessadas através do seguinte
endereço: http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos, de acordo com as características descritas e repetidas no
Termo de Referência, Anexo I, exclusivamente para microempresas ou empresas de pequeno porte, consoante o disposto
no art. 47, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06, com nova redação dada pela Lei Complementar 147/14, conforme as
especificações e exigências, do Edital, constantes no Processo Licitatório n.°040/2018 na modalidade Pregão Presencial nº.
029/2018, devendo a proposta e documentação serem protocolados até às 14h30min no Paço Municipal, sito à Av.
Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 11/09/2018, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das
14h45min.
Ficam convocados à competição Licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que
se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima
mencionado, a partir do dia 30/08/2018 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, ainda pelo
telefone (44) 3526-1122, bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município.

Formosa do Oeste, 27 de agosto de 2018.

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.
037/2018

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, sob nº. 76.208.495/0001-00, estabelecida na Avenida Severiano Bonfim dos
Santos, nº. 111 , neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ ANTONIO
DOMINGOS DE AGUIAR, brasileiro, solteiro, professor, atualmente Administrador
Público, portador da Cédula de Identidade RG. N.º 4.966.139-8-SSP/PR e inscrito no
CPF. sob o N.º 870.075.259-20, residente e domiciliado na Rua Maranhão, s/n.º, neste
município e estado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro,
como CONTRATADA a empresa RETIFICADORA AMADEUS, situada na Avenida
Brasil, na cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº
81.901.019/0001-00, neste ato representada pelo Sr. ANDREY RENATO
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG Nº
7.990.015-0, e inscrito no CPF sob o Nº 047.806.919-74, residente na Rua Polônia, Nº
217, na cidade de Assis Chateaubriand, celebram em comum acordo o presente contrato,
decorrente do Pregão n.º 019/2018, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria
geral dos contratos, as disposições de direito público e cláusulas estipuladas a seguir,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - REDIMENCIONAMENTO DO OBJETO

ERRATAS

Conforme previsto na CLÁUSULA NONA do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
037/2018, Processo Licitatório n.º 029/2018 na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018 e em razão da
necessidade de substituir peças avariadas do Rolo Compactador Muller VAP que não encontram-se de acordo com as
especificações e requisitos do contrato, resolve implantar o redimensionamento do objeto no custo adicional de R$ 3.171,00.

Retificação de Processo Licitatório n.º 037/2018
Modalidade: PREGÃO Nº 027/2018
O Município de Formosa do Oeste – Pr., vêm retificar o Edital , conforme segue abaixo:
Onde lê-se:
7.1. No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues em mãos, separadamente
dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, devidamente autenticados, quando for o caso, em Cartório, na própria
Divisão de Licitação do Município ou no momento da sessão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Em razão da implantação de novo sistema objeto fica acrescido ao lote 02 do Contrato n.º
037/2018, a importância de R$ 3.171,00 (três mil cento e setenta e um reais), passando o estimado do contrato original para
R$ 16.671,00 (dezesseis mil seiscentos e setenta e um reais).

LEIA-SE:
7.1. No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues em mãos, separadamente
dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, devidamente autenticados, quando for o caso, em Cartório, na própria
Divisão de Licitação do Município conforme item 11.4.
Ficam mantidas as demais cláusulas do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS
Formosa do Oeste, 27 de agosto de 2018.

Os demais termos e cláusulas do Contrato ora em aditamento permanecem inalterados. E, por
estarem entre si, certos, ajustados e contratados que, lido e achado conforme, aceitam e se obrigam por si, seus herdeiros ou
sucessores a fielmente cumpri-lo, assinando-o na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, fazendo-o firme e valioso.

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

Formosa do Oeste, em 21 de agosto de 2018.

ERRATA

O EDITAL nº 085/2018 de 21/08/2018 do Executivo Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, publicado na
edição nº 4132, de 25/08/2018 no jornal “O Regional” órgão oficial do Município,
onde se lê: Cargo: Gari
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Leia-se: Cargo: Motorista

Luiz Antonio Domingos de Aguiar
Prefeito Municipal

Formosa do Oeste, 27 de agosto de 2018.

RETIFICADORA AMADEUS
Andrey Renato Rodrigues dos Santos
Representante
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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO 05 DE 28 DE AGOSTO DE 2018

SUMULA: Dispõe sobre a Deliberação 066/2017 CEAS,
Incentivo Família Paranaense – IFP -AE, modalidade de
cofinanciamento para ações de Assistência Social,
repassado aos municípios de Adesão Espontânea pelo
Fundo Estadual de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das suas atribuições
que lhes são conferidas por Lei Municipal e, considerando a deliberação da
plenária realizada em reunião ordinária na data de 14 de junho de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Opta pela não adesão da Deliberação 066/2018 CEAS, Incentivo Família
Paranaense – IFP -AE, modalidade de cofinanciamento para ações de Assistência
Social, de Adesão Espontânea pelo Fundo Estadual de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Formosa do Oeste/PR, 28 de agosto de 2018.

ANTONIA MARQUES TERTO
Presidente do CMAS
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