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LEI 
 

 

    LEI Nº. 842/2017 

 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal ceder para a Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola de Formosa do Oeste - ACIAF uma sala 

com área de 51,93 m2 e dá outras providências. 

.  O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO           OESTE, Estado do 

Paraná, Faz saber que a Câmara                        Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

    Art. 1º. - O Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, cede o uso de 

uma sala do imóvel localizado na Quadra 41A Lote 2, na Rua Helena Ribeiro Cyrino, 55, centro, Formosa do Oeste, Estado 

do Paraná, por tempo determinado até a data de 31 de dezembro de 2020, para a Associação Comercial Industrial e Agrícola 

de Formosa do Oeste - ACIAF, CNPJ sob o número 78.669.793/0001-23; cuja utilização será para o funcionamento da sede 

da referida associação. 

              Art. 2º. - Características do imóvel: Prédio recém reformado, piso único, situado na 

Rua Helena Ribeiro Cyrino, nº 55, centro, município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, ponto de referencia Prefeitura 

Municipal. 

    Art. 3º. - Imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste, 

matrícula sob número 2.898, Registro de Imóveis de Formosa do Oeste, constituída pelo lote nº. 2 da Quadra 41A, com área 

de 2.919,60 m², Gleba Rio Verde - 2, situado no município e comarca de Formosa do Oeste. 

    Art. 4º. - Caberá à empresa acima nominada: 

  

I - garantir a segurança do imóvel no sentido estrito de inibir furtos, roubos e depredações do imóvel pertencente ao 

patrimônio público;  

II - informar imediatamente ao Departamento Municipal de Administração e Finanças de Formosa do Oeste as situações que 

requeiram soluções emergenciais; 

III - prezar pelo bom funcionamento e convívio pacífico entre integrantes da empresa; 

IV - suprir toda equipe de serviços gerais, a cessão de materiais de limpeza, a conservação e higiene para o período de 

funcionamento da empresa; 

V - promover a manutenção e conservação diária das dependências do imóvel cedido, mantendo-o limpo durante e após o 

término das atividades; 

VI - O ônus financeiro proveniente de gastos com energia elétrica, lâmpadas, água, telefone, internet e outros será totalmente 

sob a responsabilidade da empresa, que arcará com sua despesa financeira individualmente; 

VII - Fica a empresa responsável pela guarda, proteção e conservação do imóvel, bem como dos bens móveis e também 

pelas medidas e despesas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, sem direito a ressarcimento.  

VIII - É proibida a utilização do imóvel para outros fins, bem como a transferência de sua cessão, a qualquer título ou 

parcialmente, sob pena da presente Lei tornar-se sem efeito. 

IX - Eventuais alterações das características físicas do imóvel serão permitidas somente após consulta e autorização do 

Departamento Municipal de Administração e Finanças de Formosa do Oeste, mediante parecer da Prefeitura Municipal de 

Formosa do Oeste. 

X - O imóvel cedido poderá ser retomado, a qualquer momento, caso se desvirtue o objetivo que deu origem a presente Lei.  

   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Paço Municipal, Ataliba Leonel Chateaubriand, aos 10 de             novembro de 

2017. 

                                       LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

                         Prefeito Municipal 

 

DECRETO 
 

DECRETO Nº 132 

 

 

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, sobre o Processo Licitatório nº.  53/2017, 
Modalidade Pregão Presencial n° 35/2017, dando outras 

providências.   

 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

Adjudicação e Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio 
designados pelo Decreto nº. 074/2017 e, considerando o Parecer 

emitido pela Assessoria Jurídica. 
 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, sobre 

o Processo Licitatório nº 53/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 35/2017 que tem por objeto a Contratação de 

empresa para prestação de serviços de lavanderia hospitalar envolvendo o processamento de roupas e tecidos em geral em 
todas as etapas, sob situações higiênico-sanitárias adequadas, para atender as necessidades da UBS – Unidade Básica de 

Saúde no Município de Formosa do Oeste. 

  
                                            Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s): 

  

PROPONENTE VALOR TOTAL 

SANDRA APARECIDA DOS SANTOS LAVANDERIA - ME 28.600,00 

 

Total da aquisição 28.600,00 

, tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo. 

  

 Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação 
supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Paço Municipal, Quinta-Feira, 09 de novembro de 2017. 
 

                    Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

             PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISOS DE LICITAÇÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2017 

PREGÃO Nº  040 /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 GLOBAL, 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.040/2017, devendo a proposta e 

documentação ser protocolados até às 13h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no 

dia 28/11/2017, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 14h.  

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 14/11/2017 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, 10 de novembro de 2017. 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2017 

PREGÃO Nº  041/2017 

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, Decreto Municipal 

n.º 1000/2006 de 15/03/2006, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura Aquisição de 01 (Um) Veículo 

0 Km,  AMBULÂNCIA simples remoção, tipo furgão, através dos recursos referente ao INCENTIVO 

FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DO APSUS,  acordo com as 

características descritas e repetidas no Termo de Referência, Anexo I, constantes  no Processo Licitatório n.° 

059/2017 na modalidade Pregão Presencial nº. 041/2017, devendo a proposta e documentação  serem protocolados 

até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 28/11/2017, 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 dia 14/11/2017 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, 

ainda pelo telefone (44) 3526-1122, bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

      Formosa do Oeste, 10 de novembro de 2017. 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2017 

PREGÃO Nº  042/2017 

 

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, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras de material de consumo para o Projeto Descobrindo 

Talentos em parceria com a COPACOL – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA, 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. 042/2017, devendo a proposta e documentação  ser protocolados até às 08h45min no Paço Municipal, sito à Av. 

Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 29/11/2017, 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 14/11/2017 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura 

Municipal, ou 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, 13 de novembro de 2017. 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2017 

PREGÃO Nº  043/2017 

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, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras de tecidos para confecção de roupas para 

apresentações, de tecidos para confecção de cortinas da Casa da Cultura e de cortinas prontas para a Casa Lar, 

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. 043/2017, devendo a proposta e documentação ser protocolados até às 13h45min no Paço Municipal, 

sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 29/11/2017, 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 14/11/2017 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura 

Municipal, ou 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, 13 de novembro de 2017. 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar  

PREFEITO MUNICIPAL 
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