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Aviso
 

 
 

PREGÃO Nº 004/2013 
 
 
 

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. 040/2013 de 01/03/2013, 
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 
para o período de 06 (seis) meses, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº. 
004/2013 devendo a proposta e documentação  serem protocolados até às 08h45min no 
Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 19/03/2013,sendo 
que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h30min.  

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 
dia08/03/2013 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,01 de março de 2013 

 
 
 
 
 

José Roberto Côco                Creuza dos Santos Jorge 
                                                  PREFEITO MUNICIPAL                            PREGOEIRA 

 
 

 
 

PREGÃO Nº 003/2013 
 
 
 

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. 040/2013 de 01/03/2013, fará realizar a 
Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
visando a Aquisição de Leite Pasteurizado tipo C acondicionado em sacos plásticos, 
atóxicos, hermeticamente fechados e rotulados para a Merenda Escolar das Escolas 
Municipais, Creche Municipal e Centro Social da Prefeitura Municipal de Formosa do 
Oeste, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº. 003/2013, devendo a proposta e 
documentação  serem protocolados até às 08h30min no Paço Municipal, sito à Av. 
Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 19/03/2013,sendo que os mesmos serão 
abertos no mesmo dia a partir das 08h45min.  
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 
dia08/03/2013em 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,01 de março de 2013 

 
 
 
 
 
 

                 José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 
             PREFEITO MUNICIPAL                                              PREGOEIRA 
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