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Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

DECRETO

EXTRATO

DECRETO N.º 118/2012

EXTRATO DE CONTRATO

Súmula: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao
orçamento de 2012 e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização
contida no artigo 4° Lei Municipal 671 de 15 de dezembro de 2011;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar na importância de R$
11.971,12 (onze mil novecentos e setenta e um reais e doze centavos),
junto ao Orçamento Geral do Município, relativo ao exercício financeiro de
2012, obedecendo à seguinte classificação e codificação:
0200 - Executivo Municipal
0207 - Departamento de Agricultura e meio Ambiente
20.606.1700.2.024 - Manutenção das Ações Agropecuárias
4.4.90.52 /01501 - Equipamentos e Material Permanente.........................R$
TOTAL......................................................................R$

11.971,12
11.971,12

Art. 2º - Os recursos indicado para cobertura do crédito aberto no artigo
anterior são os proveniente do Excesso de Arrecadação da Fonte de
Recursos n.º 01501 – Receita de Alienação de Ativos – Exercício Corrente.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2012.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR.
CONTRATADA: MALAGUTE E FAZOLIN LTDA – ME
OBJETO: contratação de empresas especializada do ramo para
executar serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e
que compõem a frota deste Município, com fornecimento de peças
(novas e originais) e acessórios necessários, compreendendo os
serviços de: Mecânica em geral e Auto Elétrica em geral.
VALOR: R$ 65.342,00 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois
reais).
PAGAMENTO: O prazo de execução do objeto deste contrato será de 03
(três) meses, iniciando em 05 de setembro de 2012 e terminando em 04 de
dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 03 (três) meses,
iniciando em 05 de setembro de 2012 e terminando em 04 de dezembro de
2012.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 049/2012.
Modalidade Pregão Presencial Nº. 028/2012.
DATA: 05/09/2012

Art. 3º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.

ASSINATURAS: JOSE MACHADO SANTANA – Prefeito Municipal
PAÇO MUNICIPAL
Setembro 2012.

ATALIBA

LEONEL,

CHATEAUBRIAND,

10

de

JOSÉ MACHADO SANTANA
Prefeito Municipal

VANDERLEI PIPERNO FAZOLIN – Representante Legal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2012.

ERRATA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR.

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE
PNEUS LTDA - ME

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2012

OBJETO: contratação de empresas especializada do ramo para
executar serviços de recapagem de pneus.

A Prefeitura Municipal Formosa do Oeste, com sede à Avenida Severiano
B. dos Santos, 111, Estado do Paraná, torna público para conhecimento
dos interessados ERRATA ao edital do pregão presencial n.º 27/2012.
onde se lê:
Paço Municipal, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze;

VALOR: R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais).
PAGAMENTO: O prazo de execução do objeto deste contrato será de 03
(três) meses, iniciando em 10 de setembro de 2012 e terminando em 09 de
dezembro de 2012, de acordo com a solicitação emitida pelo Departamento
Infra-Estrutura Municipal, que deverá ocorrer dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas do pedido mencionado.

Passa a ser lido:

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 03 (três) meses,
iniciando em 10 de setembro de 2012 e terminando em 09 de dezembro de
2012.

Paço Municipal, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
doze;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2012.
Modalidade Pregão Presencial Nº. 029/2012.

Formosa do Oeste 12/09/2012
Rubelmar Souza de Oliveira
CHEFE DE COMPRAS
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DATA: 10/09/2012
ASSINATURAS: JOSE MACHADO SANTANA – Prefeito Municipal
JULIANA DE MORAIS LOPES MADUREIRA – Representante Legal
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Conforme Lei 677-2012
09/03/2012
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2012.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR.
CONTRATADA: ALVORADA COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE
PNEUS LTDA
OBJETO: contratação de empresas especializada do ramo para
executar serviços de recapagem de pneus.
VALOR: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
PAGAMENTO: O prazo de execução do objeto deste contrato será de 03
(três) meses, iniciando em 10 de setembro de 2012 e terminando em 09 de
dezembro de 2012, de acordo com a solicitação emitida pelo Departamento
Infra-Estrutura Municipal, que deverá ocorrer dentro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas do pedido mencionado.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 03 (três) meses,
iniciando em 10 de setembro de 2012 e terminando em 09 de dezembro de
2012.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2012.
Modalidade Pregão Presencial Nº. 029/2012.
DATA: 10/09/2012
ASSINATURAS: JOSE MACHADO SANTANA – Prefeito Municipal
CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR – Representante Legal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2012.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE – PR.
CONTRATADA: KONRAD PARANÁ COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de um Caminhão 0 km, toco tração 4x2, ano e
modelos mínimos 2012, com motor de 04 cilindros movido a diesel,
turbinado e interculado, com injeção eletrônica, sistema antipoluente,
potencia mínima de 189 cv, direção hidráulica, freios a ar, transmissão
seis marchas a frente e uma a ré, com pneus 900x20 14r novos, tanque
de combustível com capacidade mínima de 275 litros, pbt de 13.000 kg,
com cabine confeccionada em chapas de aço, equipado com coletor
de lixo com capacidade mínima de 10 m³ com coleta traseira e sistema
de descarga tipo ejetor; com quatro cilindros hidráulicos
compactadores internos e dois cilindros externos na parte traseira;
caixa de armazenagem com laterais lisas calandradas em peça única
de alta resistência 80.000 psi; porta traseira com paredes laterais de
alta resistência 80.000 psi, estrutura por perfis sobrados; compactação
feita por duas placas com posicionados para maior compactação e
menor desgaste dos componentes, tanque hidráulico com capacidade
mínima de 200 litros; acionamento manual através do próprio
comando ou através de botoneiras dispostas no interior da cabine ou
na praça de descarga; bomba de acionamento hidraulico acoplada
diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan;
escudo ejetor guiado por trilhos, apoiados sobre sapatas de
deslizamento em poliuretano, trava e destrava manual da porta traseira
com opcional de trava automática; estribo de operação amplo
revestido com antiderrapante xadrez e capacidade para 04 pessoas,
caixa de chorume com capacidade para no mínimo 100 litros e duas
válvulas laterais para escoamento; sapatas laterais deslizantes com
guias articuladas na placa transportadora com revestimento de
polímero de alta resistência, e auto lubrificação ; sistema de vedação
da porta traseira através de perfil de borracha industrial em peça
única. Com garantia de mínima de 12 meses,para a Prefeitura do
Município de Formosa do Oeste.
VALOR: R$ 189.000,00( Cento e oitenta e nove mil reais)
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PAGAMENTO: O prazo de execução do objeto deste contrato será de 30
(trinta) dias, a partir da data do contrato, iniciando em 12 de setembro de
2012 e terminando em 12 de outubro de 2012.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a
partir da data do contrato, iniciando em 12 de setembro de 2012 e
terminando em 12 de setembro de 2013.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2012.
Modalidade Pregão Presencial Nº. 026/2012.
DATA: 21/06/2012
ASSINATURAS: JOSE MACHADO SANTANA – Prefeito Municipal
RUDI BENCKE – Representante Legal

