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DECRETO 
 

DECRETO Nº 110/2012 

Súmula: Homologa Julgamento proferido pela Comissão Permanente de 

Licitação sobre o Processo Licitatório n.º 044/2012, Modalidade Convite n.º 

003/2012, dando outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Parecer 

emitido pela Assessoria Jurídica. 

D E C R E T A 

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 010/2012, sobre o 

Processo Licitatório n.º 044/2012, na modalidade Convite n.º 003/2012, que 

tem por objeto a 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. 

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor da 

proponente AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS S/S LTDA 

conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo. 

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação 

supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal, aos vinte nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

doze. 

Jose Machado Santana 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº. 108/2012 

Súmula: Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira e Equipe de Apoio, 

sobre o Processo Licitatório nº. 045/2012, Modalidade Pregão Presencial 

n°. 026/2012, dando outras providências. 

PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Adjudicação e 

Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela 

Portaria nº. 1629/2009 e, considerando o Parecer emitido pela Assessoria 

Jurídica. 

D E C R E T A 

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, sobre o 

Processo Licitatório nº. 045/2012, na modalidade Pregão Presencial nº. 

026/2012, que tem por objeto Aquisição de caminhão 0 KM, Conforme 

convênio com a FUNASA nº 0297/2011, equipado com coletor compactador 

de lixo. 

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor da 

proponente KONRAD PARANÁ COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA, tudo 

conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo. 

Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação 

supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal, aos vinte nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

doze. 

Jose Machado Santana 

PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. º 042/2012 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FORMOSA  DO OESTE – PR. 

CONTRATADA: AFONSO APARECIDO SOARES – CLINICA MEDICA, 

CNPJ 13.447.920/0001-02 localizada na Rua Curitiba, n.º 165 Sala A, Jd 

America Cep: 85935-000, cidade de Assis Chateaubriand, Estado do 

Paraná 

 OBJETO: Por disposição do presente contrato administrativo, a 

CONTRATADA compromete-se  desenvolver ações integrantes do PSF – 

Programa Saúde da Família, de acordo com o contido na Portaria n.º 

648/GM de 28 de março de 2006 do Ministério da Saúde, a serem 

realizadas nas áreas de Atuação do PSF no Município Formosa do Oeste, 

para  realizar atendimento preventivo na família “em loco”, detectar casos 

de doenças Imunopreveníveis e preveniveis, com acompanhamento dos 

casos nos domicílios e  com ações voltados prioritariamente a práticas de 

promoção da saúde e prevenção da doença melhorando a qualidade de 

vida e de saúde das pessoas, devendo realizar, ainda, além das ações 

previstas na citada portaria do Ministério da Saúde. 

VALOR: valor de R$ 120.600,00(cento e vinte mil e seiscentos reais) 

PAGAMENTO :parcelas mensais de R$ 10.050,00( dez mil e cinquenta 

reais) serão pagas até o dia dez do mês seguinte ao vencido  

VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:  O prazo de cumprimento do objeto deste 

contrato é de 12 (doze) meses, iniciando em 01  de agosto  do ano de dois 

mil e doze e terminando em 31  de julho de dois mil e treze, podendo ser 

prorrogado por até 60 meses. 

PROCESSO Nº 040/2012 

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2012 

DATA: 01/08/2012. 

ASSINATURAS: JOSE MACHADO SANTANA - Prefeito Municipal 

                           AFONSO APARECIDO SOARES - Administrador 
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RESULTADO 
 

RESULTADO PROCESSO LICITÁTORIO 

REF:  EDITAL  PREGÃO 026/2012 

Objeto: aquisição de caminhão 0 KM, Conforme convênio com a FUNASA 

nº 0297/2011, equipado com coletor compactador de lixo.  

 

FORMOSA DO OESTE 28 DE AGOSTO DE 2012. 

SILVIA FERNANDES MOÇO 

PREGOEIRA 

 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA  VALOR  
 EMPRESA 
GANHADORA  

1 1 

Caminhão 0 km, toco tração 

4x2, ano e modelo  

2012/2013, 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 hidráulico 

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; UND 1 

FORD 
MODELO 
CARGO 
1319 

    
189.000,00  

 KONRAD 
PARANÁ 
COMERCIO 
DE 
CAMINHÕES 
LTDA  


		2012-08-30T10:37:32-0300
	DENIS FERREIRA DA SILVA:03078598942
	DIÁRIO OFICIAL




