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AVISOS 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2017 

PREGÃO Nº  015/2017 

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 POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras de medicamentos 

para o atendimento  a  população no Centro  de Saúde do 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/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. 015/2017, devendo a proposta 

e documentação  ser protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, 

no dia 22/05/2017, 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 09/05/2017 em dias úteis, no horário de expediente, através do site: 

formosadooeste.pr.gov.br, módulo: Licitações, informações pelo telefone  (0xx44) 3526-1122, bem como de avisos que 

venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

      Formosa do Oeste, 05 de maio de 2017. 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2017 

PREGÃO Nº  017/2017 

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 POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras de material médico-

hospitalar e odontológico para o atendimento no Centro  de Saúde do Município de Formosa do Oeste, 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/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. 017/2017, devendo a proposta 

e documentação  ser protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, 

no dia 24/05/2017, 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 12/05/2017 em dias úteis, no horário de expediente, através do site: 

formosadooeste.pr.gov.br, módulo: Licitações, informações pelo telefone  (0xx44) 3526-1122, bem como de avisos que 

venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

      Formosa do Oeste, 05 de maio de 2017. 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2017 

PREGÃO Nº  017/2017 

 

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 POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras de Materiais 

Elétricos destinados à manutenção, conservação da Iluminação Pública do 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/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. 017/2017, 

devendo a proposta e documentação  ser protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim 

dos Santos, 111, no dia 23/05/2017, 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 11/05/2017 em dias úteis, no horário de expediente, através do site: 

formosadooeste.pr.gov.br, módulo: Licitações, informações pelo telefone  (0xx44) 3526-1122, bem como de avisos que 

venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

      Formosa do Oeste, 05 de maio de 2017. 

 

Luiz Antonio D. de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

EDITAL CONCURSO 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Edital Nº 053/2017 

 

O Senhor. LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste– Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, 

resolve: 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado para tomar Posse de acordo com as Leis Complementares 

Municipais n.º 14/2012, 13/2012 e 09/2011, com suas alterações, conforme aprovados no Concurso Público nº 

001/2015, Edital nº 001/2015, Edital de Homologação do Resultado Final nº 004/2015 e Edital n.º 052/2017 para 

entrega de documentos.  

 

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste/PR, no prazo de 10 (dez) dias 

improrrogáveis, contados a partir da data de publicação, para tomarem posse de acordo com o art. 17, § 1º do 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos (Lei Complementar n.º 13/2012). 

 

2.1 – Só serão convocados àqueles que entregaram toda a documentação de acordo com o edital n.º 052/2017 e que 

após analise dos documentos foi constatada a regularidade. 



3 | P á g i n a  

 
Conforme Lei 677-2012 

09/03/2012  

11/05/2017 
Edição nº 33– Ano VI 

 

Município de Formosa do Oeste 
Secretaria Municipal de Administração 
Avenida Severiano Bonfim, 111 - Centro - CEP: 85830-000 
Publicação Disponível: http://www.transparencia.formosadooeste.pr.gov.br/DIARIO_2017.html  

 

 

 

2.2 – Sendo que as convocações para posse ocorrerão de acordo com a necessidade da Administração, respeitado o 

prazo de validade do Concurso Público n.º 001/2015. 

 

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como 

desistência e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 

001/2015. 

 

 

Cargo: Professor 

INSC. NOME CLASSIF 

491073 ELIANE CHAUFRER MENDONÇA 20º 

 

 

 

4º - O candidato convocado para entrega de documentos pelo Edital n.º 052/2017 e não compareceram perderam o 

direito ao concurso público conforme item 10.6 do edital n.º 001/2015. E, ainda, os candidatos que requereram o 

final de fila renunciaram a sua classificação conforme previsto no Edital n.º 005/2015 item 4º. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2017. 

 

 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 
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