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Portaria

Formosa do Oeste, 10 de novembro de 2014.

PORTARIA 209/2014
José Roberto Côco
PREFEITO MUNICIPAL

Creuza dos Santos Jorge
PREGOEIRA

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 Tribunal de Justiça.

RESOLVE:
I – Comunica seu afastamento para tratar de assuntos de
interesse do Município, com saída dia 06/11/2014 às 05:00 horas e retorno no dia 07/11/2014, com chegada prevista
para as 02:00 horas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Paço Municipal, aos 05 de novembro de 2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2014
PREGÃO Nº 027/2014

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. 020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
Aquisição de Brinquedos Pedagógicos, adquiridos através dos recursos financeiros do Termo de
Compromisso PAR n.º 201306287, devendo a proposta e documentação serem protocolados até às
09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 25/11/2014, sendo que
os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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, 10 de novembro de 2014.

JOSÉ ROBERTO CÔCO
Prefeito Municipal

Avisos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 028/2014

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. 020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição De
Mobiliário Escolar Constituído De Conjunto Aluno, Mesa Acessível e Conjunto Professor Em Atendimento
as Entidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Município, adquiridos através dos recursos
financeiros do Termo de Compromisso PAR n.º 201301948/2013, devendo a proposta e documentação serem
protocolados até às 09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia
26/11/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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.

José Roberto Côco
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2014
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.
020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição De Mobiliário
Escolar Constituído De Conjunto Aluno, Mesa Acessível e Conjunto Professor Em Atendimento as Entidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Município, adquiridos através dos recursos financeiros do Termo
de Compromisso PAR n.º 201301948/2013, devendo a proposta e documentação serem protocolados até às
09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 26/11/2014, sendo que os
mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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 10 de novembro de 2014.
José Roberto Coco
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 027/2014
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.
020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Brinquedos
Pedagógicos, adquiridos através dos recursos financeiros do Termo de Compromisso PAR n.º 201306287, devendo
a proposta e documentação serem protocolados até às 09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim
dos Santos, 111, no dia 25/11/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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, 10 de novembro de 2014.
José Roberto Coco
Prefeito

##ATOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 028/2014
##TEX 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. 020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
Aquisição De Mobiliário Escolar Constituído De Conjunto Aluno, Mesa Acessível e Conjunto Professor Em
Atendimento as Entidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino do Município, adquiridos através dos
recursos financeiros do Termo de Compromisso PAR n.º 201301948/2013, devendo a proposta e documentação
serem protocolados até às 09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia
26/11/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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.
##DATFormosa do 10 de novembro de 2014.
##ASS José Roberto Coco
##CAR Prefeito

##ATOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 027/2014
##TEX 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.
020/2014 de 01/03/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Brinquedos
Pedagógicos, adquiridos através dos recursos financeiros do Termo de Compromisso PAR n.º 201306287, devendo
a proposta e documentação serem protocolados até às 09h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim
dos Santos, 111, no dia 25/11/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 09h15min.
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 13/11/2014 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.
##DATFormosa do 10 de novembro de 2014.
##ASS José Roberto Coco
##CAR Prefeito
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