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EDITAL 
 

EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, TORNA 

PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que de conformidade com 

a Lei Federal n.º 8.666/93. Alterada pela Lei n.º 8.883/93 que às 15:00 

horas do dia 24/08/2012, fará realizar licitação, PROCESSO  NA 

MODALIDADE:    CONVITE N.º 003/2012, que tem por objeto: : 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 

profissionais especializados em Gestão Pública, para o correto 

enquadramento do grau de risco e compensação de valores do RAT 

(Risco Acidente de Trabalho), recolhido indevidamente pela 

contratante. 

Os interessados cadastrados que tenham interesse em participar da 

referida Licitação, poderão retirar o edital completo e demais informações 

necessárias junto ao Departamento de Administração, da Prefeitura 

Municipal de Formosa do Oeste, situada à Avenida Severiano Bonfim dos 

Santos, nº 111, no horário normal de expediente, bem como obter 

informações através do telefone (044) 3526-1122, os quais deverão 

manifestar interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. 

Paço Municipal, aos 15 de agosto de 2012. 

RUBELMAR SOUZA DE OLIVIERA 

Designado para a Chefia do Departamento de Compras 

AVISO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 007/2012 

MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE, Estado do Paraná, TORNA 

PÚBLICO. Para conhecimento dos interessados em conformidade com a 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que no dia 06 de 

setembro do ano de 2012 as 16:00 horas, fará realizar Processo Licitatório 

na Modalidade Tomada de Preços nº 007/2012 que tem por objeto escolha 

da proposta mais vantajosa para Execução de 5.610 m² de 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ARARÉ, conforme projeto, 

memorial descritivo e orçamento detalhado anexo ao processo licitatório, 

conforme Contrato de Repasse nº 765588/2011/MAPA/CAIXA,  valor total 

da obra é de R$ 101.405,83 (cento e um mil, quatrocentos e cinco e oitenta 

três centavos). A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus 

respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 

endereço acima indicado a partir do  dia  16 de agosto de 2012,  no  horário  

comercial .  Informações adicionais, dúvidas e pedidos   de   esclarecimento 

deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima 

mencionado, demais informações necessárias através do telefone nº (044) 

3526-1122 ramal 220, e-mail licitacao@formosadooeste.pr.gov.br ou 

diretamente nesta Prefeitura Municipal, no horário de expediente, a partir do 

dia 16 de agosto de 2012. 

Formosa do oeste 15 de agosto de 2012. 

Rubelmar Souza de Oliveira 

 Chefe de Compras 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº. 027/2012 

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 nº. 

1629/2009 de 05/02/2009, fará realizar a Licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando a: 

Aquisição de gás engarrafado, gêneros alimentícios e material de limpeza 

para os diversos departamentos da Prefeitura Municipal  de formosa do 

Oeste conforme edital de Pregão Presencial nº. 027/2012, devendo a 

proposta e documentação  serem protocolados até às 14h00min no Paço 

Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 29/08/2012, 

sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 14h00min. 

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 17/08/2012 em dias úteis, no horário de 

expediente, junto a Prefeitura Municipal, ainda pelo telefone (0xx44) 3526-

1122, bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do 

Município. 

Formosa do Oeste, 15 de agosto de 2012. 

Rubelmar Souza de Oliveira 

Designado para a Chefia da Divisão de Compras 
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