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Termo Aditivo 
 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/2014 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 15/2014 

 

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado 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, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal Sr. JOSÉ ROBERTO CÔCO, brasileiro, casado, empresário, atualmente Administrador Público, 
portador da Cédula de Identidade RG. N.º 4.247.529-7-SSP-PR e inscrito no CPF. sob o N.º 589.300.609-78, 

residente e domiciliado na Rua Euclides Vieira Garcia, n.º 08, Conjunto Habitacional Manoela Ignácio Garcia, 

nesta cidade e comarca, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado à empresa O. R. 

AUTO POSTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 02.911.520/0001-81,  com 

sede e foro na Av. São Paulo, s/nº., cidade de Formosa do Oeste,  CEP nº. 85.830-000, Estado Paraná, representada 

pela Senhora VERA CELY PETRIKOSKI MIAKI, Sócio Gerente,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 
3.100.917-5-1-SSP/PR  e  inscrito no CPF sob nº. 546.119.119-34,  residente e domiciliado na Av. Inglaterra, nº. 

91, Centro, cidade de Assis Chateaubriand,  CEP nº. 85.935-000, Estado Paraná, doravante denominado   

simplesmente CONTRATADA, tem justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O valor do Contrato Administrativo N.º 046/2014 é de R$ 772.755,35 (setecentos e 

setenta e dois mil,  setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). As partes em comum acordo,  
resolvem reajustar o valor dos  itens: 01 e 02 do lote 1, sendo: item 01: DIESEL BS10  no percentual de  7,5 % 

(sete virgula cinco por  cento), passando o valor unitário para R$ 2,86  (dois reais e oitenta e seis centavos), e o 
item 02: DIESEL COMUM no percentual de 7,2 % (sete virgula dois por cento), passando o valor unitário para R$ 

2,69  (dois reais e sessenta e nove centavos ), totalizando o aditivo no valor de R$ 36.153,59 (trinta  e seis mil,  

cento e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos ), e o valor global do contrato passa a ser R$ 808.908,94 
(oitocentos e oito mil, novecentos e oito reais  e noventa e quatro centavos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A  fundamentação legal do presente aditivo está previsto na CLÁUSULA SEXTA do 
contrato original.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. E por estarem de pleno 
acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

             

Formosa do Oeste, 03 de março de 2015 
  

CONTRATANTE 

 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE– 

PR. 

  

JOSÉ ROBERTO CÔCO 

 

 

     CONTRATADA 

        O. R. AUTO POSTO LTDA. 

                 VERA CELY PETRIKOSKI MIAKI 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________          _______________________________ 

Nome:                   Nome: 

CPF. N.º                                                                     CPF. N.º 

 

 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 47/2014 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 15/2014 

 

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado 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, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal Sr. JOSÉ ROBERTO CÔCO, brasileiro, casado, empresário, atualmente Administrador Público, 

portador da Cédula de Identidade RG. N.º 4.247.529-7-SSP-PR e inscrito no CPF. sob o N.º 589.300.609-78, 

residente e domiciliado na Rua Euclides Vieira Garcia, n.º 08, Conjunto Habitacional Manoela Ignácio Garcia, 
nesta cidade e comarca, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado à empresa 

PAULA & SAKIYAMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 03.591.086/0001-62, 

com sede e foro na Av. Duque de Caxias, nº. 415, no município de Formosa do Oeste,  CEP nº. 85.830-000, Estado 
Paraná, representada pela Senhora MARCIA APARECIDA TOTI DE PAULA, portadora da Cédula de 

Identidade RG n.º 5.206.435-0 – SSP/PR e  inscrito no CPF sob nº. 769.550.289-87,  residente e domiciliado na 

Av. Paraná, nº. 826, no município de Formosa do Oeste,  CEP nº. 85.830-000, Estado Paraná, doravante 

denominado simplesmente  CONTRATADA, tem justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA O valor do Contrato Administrativo N.º 047/2014 é de R$ 266.308,38 (duzentos e 

sessenta e seis reais mil, trezentos e oito reais e trinta e oito centavos),  as partes em comum acordo resolvem aditar 
o valor, objetivando  reajustar o item: 04 do lote 1, GASOLINA COMUM  no percentual de 3,91 % (três  virgula, 

noventa e um por cento), passando o valor unitário de R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos),  para R$ 3,48 

(três reais e quarenta e oito centavos) totalizando o aditivo no valor de R$ 6.178,08  (seis mil, cento e setenta e oito  
reais e oito centavos), e o valor global do contrato passa a ser R$ 272.486,46 (duzentos e setenta e dois  mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: A  fundamentação legal do presente aditivo está previsto na CLÁUSULA SEXTA 

do contrato original.   

 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais  cláusulas do Contrato. E por estarem de pleno 

acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

             
Formosa do Oeste, 03 de março de 2015 

 

CONTRATANTE 

MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE– PR. 

JOSÉ ROBERTO CÔCO 

 

CONTRATADA 

PAULA & SAKIYAMA LTDA 
MARCIA APARECIDA TOTI DE PAULA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_______________________________          _______________________________ 

Nome:                   Nome: 

CPF. N.º                                                                     CPF. N.º 

 

 

Aviso 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2015 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015 

 
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 09 de março à 13 de  abril de 2015, no 

endereço acima, propostas para a Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de softwares em 
ambiente visual por prazo determinado, incluindo: implantação, conversão, treinamento, serviços de manutenção 

mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares, atendimento e suporte técnico, 

para estes softwares quando solicitado pelo Município de Formosa do Oeste, conforme anexos I e II, nas condições 
fixadas neste instrumento,  sendo a presente licitação do tipo: TÉCNICA E PREÇO.  O valor máximo previsto é 

de R$ 111.260,00 (cento e onze mil, duzentos e sessenta 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 13 de abril de 

2015, até as 13:45 (treze) horas e (quarenta e cinco) minutos, 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 14:00 (quatorze) horas, do dia 13 de abril de 2015, 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 março de 2015. 

Jose Roberto Coco 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Portaria 
 
    

 

     PORTARIA 029/2015 

 

 

  
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 Maringá-PR, para tratar de assuntos de 

interesse do Município, qual seja: 3º Encontro de 
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável. 

 

RESOLVE: 

 

 

I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de 
interesse do Município, com saída dia 26/02/2015 às 16:00 horas e retorno no dia 27/02/15, com chegada prevista 

para as 20:00 horas. 
 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

 

 

 

Paço Municipal, aos 26 de fevereiro de 2015 

 

 
 

 

 
 

JOSÉ ROBERTO CÔCO 

Prefeito Municipal 
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