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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 052/2017 

PREGÃO Nº 034/2017 

 

 

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, e a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014,  fará realizar Processo Licitatório  na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO, visando a Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços especializados em contratos, 

convênios e projetos, sistemas de gestão de convênios (SICONV, SISMOB) para prestação de contas parcial e final 

dos convênios para o Município de Formosa do Oeste/Pr, de acordo com as características descritas e repetidas no 

Termo de Referência, Anexo I, exclusivamente para  microempresas ou empresas de pequeno porte, consoante o 

disposto no art. 47, inc. I, da Lei Complementar nº 123/06, com nova redação dada pela LC 147/14 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. 034/2017, devendo a proposta e documentação ser 

protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 23/10/2017, 

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 09/10/2017 em dias úteis, no horário de expediente, através 

do site: formosadooeste.pr.gov.br, módulo: Licitações, informações pelo telefone  (44) 3526-1122, bem como de 

avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

  

Formosa do Oeste, 05 de outubro de 2017. 

 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÕES DE BENS MOVEIS  

  

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000011//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

2529 01 
Motoniveladora HWB GalionDresser. 1976. Sem pneus. Motor 

avariado 
Rodoviário 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: regular 

Situação da Pintura: regular 

Situação dos Pneus: não possui 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: avariado 

Situação do Cambio: avariado 

Situação da Suspensão: não possui 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: ruins 

Situação dos Vidros: ruins 

Situação do Pára-choque Dianteiro: não possui 

Situação do Pára-choque Traseiro: não possui 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo encontra-se para no pátio de maquinas a mais de um ano, 

semi desmontado. 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 
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consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

  É a avaliação. 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000022//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

n/t 01 
Sucata (partes  de metal,  equipamentos inservíveis, ferragens em 

geral) 
DIVERSOS 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado da cidade e região 

sobre as condições dos negócios praticados e  nas condições em que se encontram, tendo 

concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$  0,05 (cinco 

centavos) o quilograma. 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

 

  É a avaliação. 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

  

  

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000033//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

n/t 01 Sucata (partes e equipamentos eletroeletrônicos inservíveis) DIVERSOS 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado da cidade e região 

sobre as condições dos negócios praticados e  nas condições em que se encontram, tendo 

concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$ 0,03 (três 

centavos) o quilograma. 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000044//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 
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1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

2896  01 

Fiat/uno  eletronic, ano de fabricação/modelo 1994/1994, 5P/ 

0,40T/56 CV, á  gasolina, na cor verde, RENAVAM 

0062.529702-4 placa AEW-3629  

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: ruim 

Situação da Pintura: ruim 

Situação dos Pneus: não possui 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: avariado 

Situação do Cambio: avariado 

Situação da Suspensão: ruim 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: ruins 

Situação dos Vidros: ruins 

Situação do Pára-choque Dianteiro: ruim 

Situação do Pára-choque Traseiro: ruim 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo encontra-se para no pátio de maquinas a mais de um ano . 

 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$ 

500,00 (quinhentos reais) 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

 

  É a avaliação. 

 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro  de 2017. 

 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000055//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

2902  01 
VW /FUSCA 1600, ano de fabricação/modelo 1995/1995, 5P/ 53 CV, á  gasolina, 

na cor branca, RENAVAM 00636978559 placa AFI-9165  
RODOVIÁRIO 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: boa 

Situação da Pintura: boa 

Situação dos Pneus: ruins 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: avariado 

Situação do Cambio: avariado 
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Situação da Suspensão: ruim 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: regular 

Situação dos Vidros: regular 

Situação do Pára-choque Dianteiro: ruim 

Situação do Pára-choque Traseiro: ruim 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo fora de uso já algum tempo. 

 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$ 

2.000,00 ( dois mil reais)                  

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

  É a avaliação. 

 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro  de 2017. 

 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000066//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

2910  01 

CAMINHÃO BASCULANTE - FORD/F14000 HD, ano de 

fabricação/modelo 1997/1997,  á  diesel, na cor branca, 

RENAVAM 0068.035726-2 placa AHG -1762  

RODOVIÁRIO 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: ruim 

Situação da Pintura: ruim 

Situação dos Pneus: não possui 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: sem motor  

Situação do Cambio: avariado 

Situação da Suspensão: ruim 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: ruins 

Situação dos Vidros: ruins 

Situação do Pára-choque Dianteiro: não possui 

Situação do Pára-choque Traseiro: não possui 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo encontra-se para no pátio de maquinas a mais de um ano. 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  

R$  3.000,00 (três mil reais). 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 
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consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

  É a avaliação. 

 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000077//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  

 

 

 

A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

6871 01 
Camioneta VW Kombi. AEF 3428. 1993/1994. Gasolina. Branca, 

RENAVAM 61.523109-8 placa AEF -3428 
RODOVIÁRIO 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: ruim 

Situação da Pintura: ruim 

Situação dos Pneus: não possui 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: avariado 

Situação do Cambio: avariado 

Situação da Suspensão: ruim 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: ruins 

Situação dos Vidros: ruins 

Situação do Pára-choque Dianteiro: não possui 

Situação do Pára-choque Traseiro: não possui 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo encontra-se para no pátio de maquinas a mais de um ano. 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$  

600,00 (seiscentos reais). 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

 

  É a avaliação. 

 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

 

Secretário: Nadir Kopcheski 

 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

 

Membro: Airton Hernandes Verussa 

LLAAUUDDOO  CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAADDOO  NNºº..  000088//22001177    

SSOOBBRREE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEEMM  MMÓÓVVEELL  
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A Comissão Especial constituída pela Portaria nº. 074/2017, data do dia   15 de março de 2017, do Senhor Prefeito 

Municipal, reunida especialmente para proceder a avaliação do estado de conservação e financeira do bem móvel abaixo 

especificado, emite o presente laudo da seguinte forma: 

 

1 - OBJETO: 

Patrimônio Quant. Descrição do item Departamento 

7001 01 Rolo compactador Tandem Muller VAP 70. 1980 -  Rodoviário 

 

 

2 - ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO: A Comissão Especial analisou detidamente as condições 

de uso e conservação do bem tendo chegado na seguinte conclusão:  

 

Situação da Lataria: regular 

Situação da Pintura: regular 

Situação dos Pneus: não possui 

Situação da Parte Elétrica: avariada 

Situação do Motor: avariado 

Situação do Cambio: avariado 

Situação da Suspensão: não possui 

Situação do Estofamento: ruim 

Situação dos Faróis, Lanternas e Piscas: ruins 

Situação dos Vidros: ruins 

Situação do Pára-choque Dianteiro: não possui 

Situação do Pára-choque Traseiro: não possui 

Possui Triangulo: não possui 

Possui Chave de Roda: não possui 

Aspecto Geral do Veículo: veiculo encontra-se para no pátio de maquinas a mais de um ano, 

semi desmontado. 

 

 

3 – AVALIAÇÃO FINANCEIRA: A Comissão Especial verificou junto ao mercado de veículos da 

cidade e região sobre as condições dos negócios praticados do bem nas condições em que se 

encontra, tendo concluído que o valor para fins de revenda, no valor a vista, é da ordem de  R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 

 

4 – CONCLUSÃO FINAL: Diante das condições da situação de uso e conservação do bem acima 

descrito, permitiu essa Comissão Especial em concluir que o valor avaliado do bem está em 

consonância com o mercado de negócios que se apresente na presente data, haja visto que existe 

uma oscilação do mercado de acordo com os fatores da oferta e procura. 

 

  É a avaliação. 

 

  Formosa do Oeste, 27 de setembro de 2017. 

 Presidente: José Gentil Marques Gonçalves 

 

Secretário: Nadir Kopcheski 

Membro: Arlene Piovan Caretta 

Membro: Airton Hernandes Verussa 
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