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Avisos 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 

PREGÃO Nº  017/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para 

Aquisições futuras e parceladas de materiais descartáveis (Copos para café e água, Sacos plásticos para 

lixo, e outros)  para os diversos Departamentos do Município de Formosa do Oeste, 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. 017/2014, devendo a proposta 

e documentação  ser protocolados até às 14h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos 

Santos, 111, no dia 31/07/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 14h15min.  

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 21/07/2014 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, 18 de julho de 2014. 

 

 

 

 
 

 

                   José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

               PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 024/2014 

PREGÃO Nº  016/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para 

Aquisições futuras e parceladas de Fraldas descartáveis: Geriátricas e Infantil para os Departamentos de 

Saúde e Educação do Município de Formosa do Oeste, 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. 016/2014, devendo a proposta e documentação  ser 

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

31/07/2014, 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 21/07/2014 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, 18 de julho de 2014. 

 

 

                   José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

               PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 

 

 

 
 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2014 

PREGÃO Nº  019/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, através do (Maior Percentual de Desconto por Lote), no 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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 e; Elétricos em geral, de acordo com as características descritas e 

repetidas no Termo de Referência, Anexo I, conforme as seguintes especificações e exigências, de acordo 

com o Processo Licitatório n.º 027/2014, na modalidade: Pregão Presencial SRP nº. 019/2014, devendo a 

proposta e documentação  ser protocolados até às 10h00min no Paço Municipal, sito à Av. Severiano 

Bonfim dos Santos, 111, no dia 04/08/2014, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia a partir das 

10h15min.  

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 22/07/2014 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, 18 de julho de 2014. 

 

 

                   José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

               PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/2014 

PREGÃO Nº  018/2014 

 

 

 

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. 007/2014 de 14/02/2014, fará realizar a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO através do (Maior Percentual de Desconto por item), 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresas para o fornecimento parcelado 

de peças e acessórios, para máquinas rodoviárias e equipamentos agrícolas pesados pertencentes à frota 

Do Município De Formosa Do Oeste, 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. 026/2014, devendo a proposta e documentação  ser protocolados até às 10h00min no Paço 

Municipal, sito à Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, no dia 01/08/2014, sendo que os mesmos serão 

abertos no mesmo dia a partir das 10h15min.  

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 22/07/2014 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, 18 de julho de 2014. 

 

 

                   José Roberto Côco                                Creuza dos Santos Jorge 

               PREFEITO MUNICIPAL                                    PREGOEIRA 
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