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Avisos 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2014 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2014 

 

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 19 de setembro à 24 de  outubro de 2011, 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 R$ 60.000,00 (sessenta mil 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 11 de novembro de  2014, 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 11 de novembro de  2014, e,  havendo a 

concordância da Comissão Permanente de Licitação, e todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura 

do Termo de Renúncia,  proceder-se-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. que está à disposição 

dos interessados junto ao Departamento de Compras e Licitação desta Prefeitura Municipal.  

  

A cópia do Edital poderá ser obtida da apresentação de um dispositivo de mídia gravável (CD ou pen drive) 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, 03 de outubro de 2014. 

 

 

 

Jose Roberto Coco 

     PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/2014 

PREGÃO  Nº  024/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  visando a futura  Contratação de Empresa Especializada para Coleta, 

Transporte e Destinação Final de Resíduos dos Serviços de Saúde do Município de Formosa do Oeste, 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. 024/2014, devendo a proposta e 

documentação  a ser protocolados até às 09h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos 

Santos, 111, no dia 17/10/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 10h00min.  

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 06/10/2014 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, 02 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

                 José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

             PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 036/2014 

PREGÃO Nº  025/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para 

Aquisições  futuras de Materiais de Construção e Elétricos para reparos nos diversos departamentos da 

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste,  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. 025/2014, devendo a proposta e documentação  ser protocolados até às 08h45min 

no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 16/10/2014, 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 06/10/2014 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, 03 de outubro de 2014. 

 

 

 

 
 

 

                   José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

               PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 

 

 

Portaria 

 

PORTARIA 194/2014 

 

 

JOSÉ ROBERTO CÔCO, Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais. 
 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal até as 

cidades de Curitiba-PR, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao M.P. do Trabalho e TCE. 

RESOLVE: 

 

I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de interesse do Município, com saída dia 29/09/2014 às 18:00 

horas e retorno no dia 01/10/2014, com chegada prevista para as 02:00 horas. 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

 

 

 

Paço Municipal, aos 29 de setembro de 2014 

 
 

 

 
 

 

JOSÉ ROBERTO CÔCO 

Prefeito Municipal 

      

 

 

Ratificação 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2014 

PROCESSO Nº 037/2014. 

 

DO OBJETO 

Objeto a aquisição de peças e equipamentos de informática. 

 

 DA JUSTIFICATIVA 

aquisição de peças e equipamentos de informática, em caráter de urgência    Neste sentido, a urgência a aquisição 

foi causada por um raio que atingiu a rede dados e a descarga elétrica atingiu vários equipamentos, no posto de 
saúde, no centro social urbano, creche e parte do paço municipal, danificando  equipamentos essenciais e de uso 

continuo, não sendo possível há espera para aquisição de peças e equipamentos em processo licitatório normal pois 

seria um período que prejudicaria tanto o desenvolvimento dos trabalhos interno nos departamentos como o 
atendimento à população, tudo conforme justificativas constante do processo caráter emergencial. 

 

EXECUTOR DO OBJETO:  

Razão Social: VI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA      CNPJ n.15.766.775/0001-40 

Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 380 SALA 03 CENTRO  CEP 85.990-000.  

Cidade: TERRA ROXA 
Estado: PARANÁ 

 

 

VALOR: R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). 

 

DA BASE LEGAL 

Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

DA AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

Formosa do Oeste, 29 de setembro de 2014. 

 
 

 

                    JOSÉ ROBERTO COCO 

                        Prefeito Municipal 

 

 

Dispensa 
 

 

 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 003/2014 

 

 

 
Dispenso a Licitação, com fundamento nos termos do artigo 24, IV da Lei 8.666/93, 

visando à a aquisição de peças e equipamentos de informática, em caráter de urgência    Neste sentido, a urgência 

a aquisição foi causada por um raio que atingiu a rede dados e a descarga elétrica atingiu vários equipamentos, no 
posto de saúde, no centro social urbano, creche e parte do paço municipal, danificando equipamentos essenciais e 

de uso continuo, não sendo possível há espera para aquisição de peças e equipamentos em processo licitatório 

normal pois seria um período que prejudicaria tanto o desenvolvimento dos trabalhos interno nos departamentos 
como o atendimento a população, tudo conforme justificativas constante do processo. O valor global de R$ 8.200,00 

(oito mil e quinhentos  reais), com a empresa V I MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ 

sob n.15.766.775/0001-40. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 714; 987; 708; 1059; 1208 e 1209 

        

                   Em 29 de setembro de 2014. 

                

                JOSÉ ROBERTO COCO 

                        Prefeito Municipal 
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