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TERMO DE RATIFICAÇÃO  

 

 

POR ESTE ATO RESOLVE 

I - DECLARAR E RATIFICAR a contratação direta, nos termos do art 24, caput, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, para a contratação da empresa 14 BRASILTELECOM S/A para a prestação de 
serviços de telefonia móvel  pelo período de 12 (doze) meses para atender as necessidades do 
Município de Formosa do Oeste; 

II ADJUDICAR o objeto da contratação direta por dispensa de licitação em favor da empresa 
supramencionada, pelo valor de R$ 7.620,84 (sete milseiscentos e vinte reais e oitenta e quatro 
centavos), para o período de 12 (doze) meses. 

Formosa do Oeste, 10 de maio de 2013. 

 

 

José Roberto Coco 

PREFEITO 

 

ADENDO AO DECRETO Nº. 017/2013 
 
 
 

Fica pelo presente, adiado para o dia 23 de maio de 2013, a etapa Municipal da 
Conferência das Cidades, prevista para o dia 26 de abril de 2013, conforme art. 1º. 
Do Decreto citado. 

 
 
 

Formosa do Oeste, 14 de maio de 2013. 
 
 
 
 

José Roberto Côco 
Prefeito Municipal 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO Nº  011/2013 
 
 
 

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. 020/2013 de 01/03/2013, fará realizar a 
Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
(Maior Percentual de Desconto por Lote), visando a: contratação de empresas do ramo 
para executar serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem 
a frota desta Prefeitura Municipal, com fornecimento de peças (novas e originais) e 
acessórios necessários. Compreendendo os serviços de: Mecânica em geral; Elétricos 
em geral de acordo com as exigências, do Edital de Pregão Presencial nº. 011/2013, 
devendo a proposta e documentação serem protocolados até às 13h45min no Paço 
Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 29/05/2013, sendo que os 
mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 14h00min.  

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 
20/05/2013 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, ainda 
pelo telefone (0xx44) 3526-1122, ou pelo email: compras@formosadooeste.pr.gov.br, 
bem como de avisos que venham ser publicados no órgão oficial do Município. 

  
Formosa do Oeste, 15 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 

 
                 José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

             PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO Nº  012/2013 
 
 
 

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. 020/2013 de 01/03/2013, fará realizar a 
Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
visando a Aquisição de Material Hospitalar e Material Odontológico para o Centro  de 
Saúde do Município de Formosa do Oeste, de acordo com as características descritas e 
repetidas no formulário padronizado de proposta, Anexo I, conforme as seguintes 
especificações e exigências, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº. 012/2013, 
devendo a proposta e documentação  serem protocolados até às 08h45min no Paço 
Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 31/05/2013, 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 20/05/2013 em dias úteis, no horário de expediente, junto a Prefeitura Municipal, 
ainda pelo telefone (0xx44) 3526-1122, ou pelo email: 
compras@formosadooeste.pr.gov.br, bem como de avisos que venham ser publicados 
no órgão oficial do Município. 

  
 
Formosa do Oeste, 15 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 
 

                 José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 
             PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 
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