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Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

DELIBERAÇÕES
DELIBERAÇÃO SUPERIOR

VENCEDORES:
COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA
AGRICULTURA FAMILIAR COM INTEGRAÇÃO
SOLIDARIA DO OESTE DO PARANÁ
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

VENCEDORES:

1

COAPROCOR - COOPERATIVA AGORINDUSTRIAL
DE PRODUTORES DE CORUMBATAI DO SUL E
REGIÃO
TOTAL R$
Lote

1

Ite
m

1

Quan
t

Un
.

1.200 K
g

Especificação

Marca

Valor
unit.

Polpa
fruta
- COAP 27,20
Congelada,
ROC 00
concentrada,
puro OR
fruto, sem adição de
água, boa qualidade,
acondicionado
em
embalagem
de
polipropileno
transparente,
sem
conservantes,
devendo apresentar
na embalagem a
composição básica, as
informações
nutricionais e o prazo
de
validade.
Contendo o selo de
Serviço de Inspeção
Municipal
(SIM).
Embalagem de 1kg.
Sabores: acerola, uva,
laranja, maracujá.

1

3.542 l

32.640,00

32.640,00

Valor
total

Fornecedor

32.640,0
000

COAPROCOR COOPERATIV
A
AGORINDUST
RIAL
DE
PRODUTORES
DE
CORUMBATAI
DO
SUL
E
REGIÃO

Especificação

Valor
unit.

16.966,18

16.966,18

Valor total

Fornecedor

Iogurte integral - Com 4,7900 16.966,1800 COOPERATIVA
polpa natural de fruta
CENTRAL DE
sabor diversos, embalagem
LEITE
DA
plástica com capacidade de
AGRICULTURA
1lt. A embalagem deverá
FAMILIAR
conter externamente os
COM
dados de identificação,
INTEGRAÇÃO
informações nutricionais,
SOLIDARIA DO
data de fabricação e
OESTE
DO
validade.
Apresentar
PARANÁ
registro sanitário. Validade
mínima de 30 dias a partir
da data de entrega. Com
SIF, CISPOA, SUSAF,
SUASA ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal)
TOTAL

16.966,18

Formosa do Oeste, 05/04/2021.

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR
MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 61/2021.
TOTAL

32.640,00

Formosa do Oeste, 05/04/2021.

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
ALAIDE DE MACEDO DOS
SANTOS
TOTAL R$

19.977,93
19.977,93

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 60/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao

Lote Item Quant Un.

1

1

95

Especificação

Valor
unit.

Kg Abacate - De 1ª qualidade, 3,2600
tamanho cor e formação uniforme,

Valor total

Fornecedor

309,7000

ALAIDE
DE

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
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MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 59/2021.
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1

4
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1

5

100

1

6

200

1

1

7

8

233

45

1

9

855

1

10

50

1

11

328

com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Grau
médio de maturação.
Kg Abóbora
descascada cor 5,0000
alaranjada, enfermidades, com
ausência de sujidades, sem danos
físicos oriundos de manuseio e
acondicionadas em embalagens
atóxicas.
Kg Abobrinha italiana - isenta de 4,5000
ferimento, podridão, dano por
pragas, passado e murcho.
Un Alface - De qualidade, frescas,
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
Kg Banana maça - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60 a
70% de maturação, climatizadas,
com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida, sem defeitos
e sem ferimentos, acondicionada
em pencas avulsas.
Kg Banana nanica - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60 a
70% de maturação, climatizadas,
com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida, sem defeitos
e sem ferimentos, acondicionada
em pencas avulsas.
Kg Bolacha caseira - Produzido de
acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável. Embalagem contendo
1kg.
Un Cheiro verde - Deverá conter no
maço 30% salsa e 50% cebolinha.
Com folhas lisas e firmes, fresca,
de cor verde brilhante, sem
sujidades ou outros danos. Em
média o maço deve conter 400g.
Un Couve folha - De qualidade, fresca,
firme, sem lesões, perfurações e
cortes, isentas de sujidades,
parasitas e larvas. Em média o
maço deve conter 400g
Kg Inhame - Com polpa intacta e
limpa, sabor e cor próprios da
espécie, frescas, sem ferimento ou
defeitos, não fibrosa, sem brotos,
sem manchas ou machucados
Kg Mandioca tipo branca ou amarela
descascada - In natura, de
qualidade, não fibrosa, lisa com
polpa intacta e limpa de colheita
recente com acondicionamento em
sacos
plásticos
impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Processada sem casca, resfriada,
embalada em saco plástico.

3,6000

MACEDO
DOS
SANTOS
550,0000

1

12

150

1

13

50

1

14

22

ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

175,5000

ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS
3.078,0000 ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

8,3000

830,0000

ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

3,8900

778,0000

ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

Kg Milho verde - Sem casca, com 9,6900 1.453,5000 ALAIDE
polpa intacta, com coloração e
DE
tamanho uniformes típicos da
MACEDO
variedade. Sem cortes no produto,
DOS
não
apresentando
manchas,
SANTOS
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Espigas de
milho novo, não sendo aceitos
espigas com milho passado do
ponto
de
consumo.
Acondicionados em sacos plásticos
impermeável, contendo 1kg por
embalagem.
Kg Mamão formosa - Tamanho e 5,6300 281,5000
ALAIDE
coloração uniformes, devendo ser
DE
bem desenvolvida, firme e intacta,
MACEDO
isenta de enfermidades, material
DOS
terroso, livre de resíduos de
SANTOS
fertilizantes sujidades, parasitas e
larvas.
Kg Tomate cereja - Produto fresco e 10,9000 239,8000
ALAIDE
com
grau
de
maturação
DE
intermediária. Apresentar odor
MACEDO
agradável, consistência firme, não
DOS
apresentar
perfurações,
SANTOS
machucados ou manchas e com as
características
organolépticas
preservadas.
TOTAL

19.977,93

Formosa do Oeste, 05/04/2021.

30,1700 7.029,6100 ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR

3,0800

3,3600

9,4600

5,3900

138,6000

ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

2.872,8000 ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS
473,0000
ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS
1.767,9200 ALAIDE
DE
MACEDO
DOS
SANTOS

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 62/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
HELIO FURLANETO
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

1

1

95

11.305,05
11.305,05
Especificação

Valor
unit.

Kg Abacate - De 1ª qualidade, 3,2600
tamanho cor e formação
uniforme, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e
mecânicos
oriundos
do

Valor total

309,7000

Fornecedor

HELIO
FURLANETO

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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1

2

110

Kg

1

3

39

Kg

1

4

13

Kg

1

5

43

Kg

1

6

855

Un

1

7

250

Kg

1

1

8

9

100

328

Kg

Kg

manuseio e transporte. Grau
médio de maturação.
Abóbora descascada - cor
alaranjada,
enfermidades,
com ausência de sujidades,
sem danos físicos oriundos
de
manuseio
e
acondicionadas
em
embalagens atóxicas.
Abobrinha italiana - isenta de
ferimento, podridão, dano
por pragas, passado e
murcho.
Alho (tempero pronto) tempero culinário caseiro tipo
alho e sal, de boa qualidade,
sem conservantes e corantes.
Proporção aproximada 70%
alho
e
30%
sal.
Acondicionado
em
embalagem
plásticas
transparentes, ingredientes
descrito, com identificação do
produtor, data de fabricação
e
data
de
validade.
Acondicionada em pacotes de
500g. Produto dentro das
normas
da
vigilância
sanitária. As embalagens de
1kg.
Batata doce - de qualidade,
cheiro e sabor próprios, de
boa
qualidade,
com
cozimento
garantido,
compacta e firme, isenta de
material terroso, mofos e sem
partes
arroxeadas,
acondiocionada em
caixa
própria.
Couve folha - De qualidade,
fresca, firme, sem lesões,
perfurações e cortes, isentas
de sujidades, parasitas e
larvas. Em média o maço
deve conter 400g
Inhame - Com polpa intacta e
limpa, sabor e cor próprios da
espécie,
frescas,
sem
ferimento ou defeitos, não
fibrosa, sem brotos, sem
manchas ou machucados
Mamão formosa - Tamanho e
coloração uniformes, devendo
ser bem desenvolvida, firme e
intacta,
isenta
de
enfermidades,
material
terroso, livre de resíduos de
fertilizantes
sujidades,
parasitas e larvas.
Mandioca tipo branca ou
amarela descascada - In
natura, de qualidade, não
fibrosa, lisa com polpa intacta
e limpa de colheita recente
com acondicionamento em
sacos plásticos impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Processada
sem
casca,

5,0000

550,0000

HELIO
FURLANETO

4,5000

175,5000

HELIO
FURLANETO

29,8300 387,7900

HELIO
FURLANETO

3,9900

171,5700

HELIO
FURLANETO

1

10

150

1

11

99

1

12

22

resfriada, embalada em saco
plástico.
Kg Milho verde - Sem casca, com 9,6900 1.453,5000 HELIO
polpa intacta, com coloração
FURLANETO
e tamanho uniformes típicos
da variedade. Sem cortes no
produto, não apresentando
manchas,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência
e qualidade. Espigas de milho
novo, não sendo aceitos
espigas com milho passado do
ponto
de
consumo.
Acondicionados em sacos
plásticos
impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Kg Pepino - Fresco lisa, com 4,5300 448,4700
HELIO
polpa intacta e limpa, com
FURLANETO
coloração
e
tamanho
uniformes
típicos
da
variedade. Sem brotos, sem
rachaduras ou cortes na
casca, não apresentando
machucaduras ou outros
defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Kg Tomate cereja - Produto 10,9000 239,8000
HELIO
fresco e com grau de
FURLANETO
maturação
intermediária.
Apresentar odor agradável,
consistência
firme,
não
apresentar
perfurações,
machucados ou manchas e
com
as
características
organolépticas preservadas.
TOTAL

3,3600

2.872,8000 HELIO
FURLANETO

9,4600

2.365,0000 HELIO
FURLANETO

11.305,05

Formosa do Oeste, 05/04/2021.

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR

5,6300

5,3900

563,0000

HELIO
FURLANETO

1.767,9200 HELIO
FURLANETO

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 63/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
JOÃO KENEDY LOPES
TOTAL R$

14.817,02
14.817,02

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital

09/03/2012
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1

1

2

1

1

1

1

1

3

4

5

6

7

855

Un Alface - De qualidade, frescas,
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
66
Un Cheiro verde - Deverá conter no
maço 30% salsa e 50% cebolinha.
Com folhas lisas e firmes, fresca,
de cor verde brilhante, sem
sujidades ou outros danos. Em
média o maço deve conter 400g.
250
Kg Banana maça - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60
a
70%
de
maturação,
climatizadas, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem defeitos e sem
ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
168
Kg Banana nanica - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60
a
70%
de
maturação,
climatizadas, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem defeitos e sem
ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
2.200 Kg Laranja - Variedade: valência,
tamanho médio, frescas e sadias.
Não podem estar murchas. As
frutas não poderão apresentar
manchas ou defeitos na casca; a
polpa deverá estar intacta e
uniforme. Deverá apresentar
grau de maturação tal que
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo mediato e imediato.
328
Kg Mandioca tipo branca ou
amarela descascada - In natura,
de qualidade, não fibrosa, lisa
com polpa intacta e limpa de
colheita
recente
com
acondicionamento em sacos
plásticos impermeável, contendo
1kg por embalagem. Processada
sem casca, resfriada, embalada
em saco plástico.
150
Kg Milho verde - Sem casca, com
polpa intacta, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem cortes no
produto,
não
apresentando
manchas, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade. Espigas de milho
novo, não sendo aceitos espigas
com milho passado do ponto de
consumo. Acondicionados em
sacos plásticos impermeável,
contendo 1kg por embalagem.

Valor
unit.

Valor total

Fornecedor

3,6000

3.078,0000 JOÃO
KENEDY
LOPES

3,0800

203,2800

8,3000

JOÃO
KENEDY
LOPES

1

8

22

Kg Tomate cereja - Produto fresco e 10,9000 239,8000
com
grau
de
maturação
intermediária. Apresentar odor
agradável, consistência firme,
não apresentar perfurações,
machucados ou manchas e com
as características organolépticas
preservadas.
TOTAL

JOÃO
KENEDY
LOPES

14.817,02

Formosa do Oeste, 06/04/2021.

2.075,0000 JOÃO
KENEDY
LOPES

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR

3,8900

2,4300

653,5200

JOÃO
KENEDY
LOPES

5.346,0000 JOÃO
KENEDY
LOPES

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 64/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
MARIA DAS NEVES TESSARO
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

5,3900

9,6900

1.767,9200 JOÃO
KENEDY
LOPES

1.453,5000 JOÃO
KENEDY
LOPES

1

1

527

1

2

340

Especificação

19.979,59
19.979,59
Valor
unit.

Valor total

Fornecedor

Kg Bolacha caseira - Produzido de 30,1700 15.899,5900
acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável. Embalagem contendo
1kg.
Kg Pão caseiro - Fresco, tamanho 12,0000 4.080,0000
uniforme, bem assado, não
embalado
quente,
sem
conservantes e corantes, com
peso médio de 800 gramas cada
um. As embalagens devem ser de
plástico transparente, lacrado,
com garantia de higiene e
consistência
adequada.
Ser
identificada e com data de
fabricação e de validade.

MARIA
DAS
NEVES
TESSARO

TOTAL

19.979,59

Formosa do Oeste, 06/04/2021.

MARIA
DAS
NEVES
TESSARO

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

1

7

45

Un

MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 65/2021.

1

8

37

Kg

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

1

9

420

Un

1

10

125

Kg

1

11

100

Kg

1

12

328

Kg

1

13

150

Kg

1

14

33

Kg

1

15

22

Kg

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

VENCEDORES:
NILSON DE SOUZA
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

1

1

1

2

1

3

1

1

1

4

5

6

130

19.997,01
19.997,01
Especificação

Kg Abacate - De 1ª qualidade,
tamanho cor e formação uniforme,
com polpa intacta e firme, sem
danos físicos e mecânicos oriundos
do manuseio e transporte. Grau
médio de maturação.
39
Kg Abobrinha italiana - isenta de
ferimento, podridão, dano por
pragas, passado e murcho.
1.411 Un Alface - De qualidade, frescas,
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
13
Kg Alho (tempero pronto) - tempero
culinário caseiro tipo alho e sal, de
boa qualidade, sem conservantes e
corantes. Proporção aproximada
70%
alho
e
30%
sal.
Acondicionado em embalagem
plásticas
transparentes,
ingredientes
descrito,
com
identificação do produtor, data de
fabricação e data de validade.
Acondicionada em pacotes de
500g. Produto dentro das normas
da vigilância sanitária. As
embalagens de 1kg.
222
Kg Bolacha caseira - Produzido de
acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável. Embalagem contendo
1kg.
25
Un Brócolis - De qualidade, frescas,
sem áreas escuras, sem lesões,
perfurações e cortes, ou outros
defeitos que possam alterar sua

Valor
unit.

3,2600

4,5000
3,6000

Valor total

Fornecedor

423,8000

NILSON
DE
SOUZA

175,5000

NILSON
DE
SOUZA
5.079,6000 NILSON
DE
SOUZA

29,8300 387,7900

NILSON
DE
SOUZA

30,1700 6.697,7400 NILSON
DE
SOUZA

5,1300

128,2500

NILSON
DE
SOUZA

aparência e qualidade. Tamanho
uniforme (em média 500g).
Cheiro verde - Deverá conter no
maço 30% salsa e 50% cebolinha.
Com folhas lisas e firmes, fresca,
de cor verde brilhante, sem
sujidades ou outros danos. Em
média o maço deve conter 400g.
Chuchu - Fresco, com polpa
intacta, firme e limpa. Sem brotos,
sem rachaduras ou cortes na casca.
Couve folha - De qualidade, fresca,
firme, sem lesões, perfurações e
cortes, isentas de sujidades,
parasitas e larvas. Em média o
maço deve conter 400g
Inhame - Com polpa intacta e
limpa, sabor e cor próprios da
espécie, frescas, sem ferimento ou
defeitos, não fibrosa, sem brotos,
sem manchas ou machucados
Mamão formosa - Tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades, material
terroso, livre de resíduos de
fertilizantes sujidades, parasitas e
larvas.
Mandioca tipo branca ou amarela
descascada - In natura, de
qualidade, não fibrosa, lisa com
polpa intacta e limpa de colheita
recente com acondicionamento em
sacos
plásticos
impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Processada sem casca, resfriada,
embalada em saco plástico.
Milho verde - Sem casca, com
polpa intacta, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem cortes no produto,
não
apresentando
manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Espigas de
milho novo, não sendo aceitos
espigas com milho passado do
ponto
de
consumo.
Acondicionados em sacos plásticos
impermeável, contendo 1kg por
embalagem.
Pepino - Fresco lisa, com polpa
intacta e limpa, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem brotos, sem
rachaduras ou cortes na casca, não
apresentando machucaduras ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Tomate cereja - Produto fresco e
com
grau
de
maturação
intermediária. Apresentar odor
agradável, consistência firme, não
apresentar
perfurações,
machucados ou manchas e com as
características
organolépticas
preservadas.

3,0800

138,6000

5,3600

198,3200

3,3600

NILSON
DE
SOUZA

NILSON
DE
SOUZA
1.411,2000 NILSON
DE
SOUZA

9,4600

1.182,5000 NILSON
DE
SOUZA

5,6300

563,0000

5,3900

1.767,9200 NILSON
DE
SOUZA

9,6900

1.453,5000 NILSON
DE
SOUZA

4,5300

149,4900

NILSON
DE
SOUZA

10,9000 239,8000

NILSON
DE
SOUZA

TOTAL

NILSON
DE
SOUZA

19.997,01

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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Formosa do Oeste, 06/04/2021.
Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
OZENAIDE DOS SANTOS
VILELA
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

1

1

1

1

2

3

855

512

150

Especificação

19.978,54
19.978,54
Valor
unit.

Valor total

Un Alface - De qualidade, frescas, 3,6000 3.078,0000
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
Kg Bolacha caseira - Produzido de 30,1700 15.447,0400
acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável.
Embalagem
contendo 1kg.
Kg Milho verde - Sem casca, com 9,6900 1.453,5000
polpa intacta, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem cortes no
produto, não apresentando
manchas,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Espigas de milho
novo, não sendo aceitos espigas
com milho passado do ponto de
consumo. Acondicionados em
sacos plásticos impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
TOTAL

Formosa do Oeste, 06/04/2021.
Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL

VENCEDORES:
ROGERIO PIMENTEL DE
SOUZA
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

Fornecedor

OZENAIDE
DOS
SANTOS
VILELA

OZENAIDE
DOS
SANTOS
VILELA

OZENAIDE
DOS
SANTOS
VILELA

19.978,54

130

Especificação

Kg Abacate - De 1ª qualidade,
tamanho
cor
e
formação
uniforme, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio
e transporte. Grau médio de
maturação.
39
Kg Abobrinha italiana - isenta de
ferimento, podridão, dano por
pragas, passado e murcho.
1.411 Un Alface - De qualidade, frescas,
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
13
Kg Alho (tempero pronto) - tempero
culinário caseiro tipo alho e sal,
de
boa
qualidade,
sem
conservantes
e
corantes.
Proporção aproximada 70% alho
e 30% sal. Acondicionado em
embalagem
plásticas
transparentes,
ingredientes
descrito, com identificação do
produtor, data de fabricação e
data de validade. Acondicionada
em pacotes de 500g. Produto
dentro das normas da vigilância
sanitária. As embalagens de 1kg.
222
Kg Bolacha caseira - Produzido de
acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável. Embalagem contendo
1kg.
25
Un Brócolis - De qualidade, frescas,
sem áreas escuras, sem lesões,
perfurações e cortes, ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Tamanho
uniforme (em média 500g).

20.010,01
20.010,01
Valor
unit.

Valor total

3,3600

436,8000

4,5000

175,5000

3,6000

Fornecedor

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA
5.079,6000 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

29,8300 387,7900

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

30,1700 6.697,7400 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

5,1300

128,2500

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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1

1

1

1

1

1

1

8

9

10

11

12

13

14

15

45

37

420

125

100

328

150

33

22

Un Cheiro verde - Deverá conter no
maço 30% salsa e 50% cebolinha.
Com folhas lisas e firmes, fresca,
de cor verde brilhante, sem
sujidades ou outros danos. Em
média o maço deve conter 400g.
Kg Chuchu - Fresco, com polpa
intacta, firme e limpa. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes
na casca.
Un Couve folha - De qualidade,
fresca, firme,
sem lesões,
perfurações e cortes, isentas de
sujidades, parasitas e larvas. Em
média o maço deve conter 400g
Kg Inhame - Com polpa intacta e
limpa, sabor e cor próprios da
espécie, frescas, sem ferimento ou
defeitos, não fibrosa, sem brotos,
sem manchas ou machucados
Kg Mamão formosa - Tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de enfermidades,
material terroso, livre de resíduos
de
fertilizantes
sujidades,
parasitas e larvas.
Kg Mandioca tipo branca ou
amarela descascada - In natura,
de qualidade, não fibrosa, lisa
com polpa intacta e limpa de
colheita
recente
com
acondicionamento em sacos
plásticos impermeável, contendo
1kg por embalagem. Processada
sem casca, resfriada, embalada
em saco plástico.
Kg Milho verde - Sem casca, com
polpa intacta, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem cortes no
produto,
não
apresentando
manchas, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade. Espigas de milho
novo, não sendo aceitos espigas
com milho passado do ponto de
consumo. Acondicionados em
sacos plásticos impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Kg Pepino - Fresco lisa, com polpa
intacta e limpa, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem brotos, sem
rachaduras ou cortes na casca,
não apresentando machucaduras
ou outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade.
Kg Tomate cereja - Produto fresco e
com
grau
de
maturação
intermediária. Apresentar odor
agradável, consistência firme,
não apresentar perfurações,
machucados ou manchas e com as
características
organolépticas
preservadas.

3,0800

5,3600

3,3600

9,4600

5,6300

138,6000

198,3200

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

1.182,5000 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA
ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

20.010,01

Formosa do Oeste, 06/04/2021.

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

1.411,2000 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

563,0000

TOTAL

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR
MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 68/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:

5,3900

1.767,9200 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

SALETI UBALDO
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

9,6900

4,5300

1

1

13

1

2

514

1

3

340

1.453,5000 ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

149,4900

10,9000 239,8000

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

ROGERIO
PIMENTEL
DE SOUZA

19.975,17
19.975,17
Especificação

Valor
unit.

Valor total

Fornecedor

Kg Alho (tempero pronto) - tempero 29,8300 387,7900
SALETI
culinário caseiro tipo alho e sal, de
UBALDO
boa qualidade, sem conservantes e
corantes. Proporção aproximada
70%
alho
e
30%
sal.
Acondicionado em embalagem
plásticas
transparentes,
ingredientes
descrito,
com
identificação do produtor, data de
fabricação e data de validade.
Acondicionada em pacotes de
500g. Produto dentro das normas
da vigilância sanitária. As
embalagens de 1kg.
Kg Bolacha caseira - Produzido de 30,1700 15.507,3800 SALETI
acordo com as boas práticas de
UBALDO
manipulação de alimentos, deve
ser de boa qualidade. O produto
deve apresentar-se integro bem
assado, com sabor e odor
agradável. Embalagem contendo
1kg.
Kg Pão caseiro - Fresco, tamanho 12,0000 4.080,0000 SALETI
uniforme, bem assado, não
UBALDO
embalado
quente,
sem
conservantes e corantes, com peso
médio de 800 gramas cada um. As
embalagens devem ser de plástico
transparente,
lacrado,
com
garantia de higiene e consistência
adequada. Ser identificada e com
data de fabricação e de validade.
TOTAL

19.975,17

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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1

6

207

Kg

1

7

120

Kg

1

8

43

Kg

1

9

210

Kg

1

10

195

Un

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

1

11

315

Kg

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA
3.078,0000 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

1

12

45

Un

1

13

113

Kg

1

14

20

1

15

855

Kg Colorau - Pó fino, homogêneo 18,9300 378,6000
obtido de frutos maduros, grãos
sãos, limpos e moídos, de
coloração vermelho intenso.
Embalagem contendo 1kg deverá
estar isento de matéria terrosa,
sujidades e mistura de outras
variedades e atóxicos.
Un Couve folha - De qualidade, 3,3600 2.872,8000 LUZIA DE
fresca, firme, sem lesões,
FATIMA
perfurações e cortes, isentas de
GASTALOS
sujidades, parasitas e larvas. Em
DE
média o maço deve conter 400g
OLIVEIRA

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR
MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 69/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:
LUZIA DE FATIMA GASTALOS DE OLIVEIRA
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

1

1

70

1

2

110

1

3

39

1

4

855

1

5

13

Especificação

Valor
unit.

Kg Abacate - De 1ª qualidade, 3,2600
tamanho cor e formação
uniforme, com polpa intacta e
firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio
e transporte. Grau médio de
maturação.
Kg Abóbora
descascada - cor 5,0000
alaranjada, enfermidades, com
ausência de sujidades, sem danos
físicos oriundos de manuseio e
acondicionadas em embalagens
atóxicas.
Kg Abobrinha italiana - isenta de 4,5000
ferimento, podridão, dano por
pragas, passado e murcho.

dentro das normas da vigilância
sanitária. As embalagens de 1kg.
Banana maça - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60
a
70%
de
maturação,
climatizadas, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem defeitos e sem
ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
Banana nanica - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60
a
70%
de
maturação,
climatizadas, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem defeitos e sem
ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
Batata doce - de qualidade,
cheiro e sabor próprios, de boa
qualidade,
com
cozimento
garantido, compacta e firme,
isenta de material terroso, mofos
e sem partes
arroxeadas,
acondiocionada em
caixa
própria.
Beterraba - Lisa com polpa
intacta e limpa, firme. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes
na casca, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Brócolis - De qualidade, frescas,
sem áreas escuras, sem lesões,
perfurações e cortes, ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Tamanho
uniforme (em média 500g).
Cenoura - Lisa com polpa
intacta, firme e limpa, com
coloração e tamanho uniformes
típicos da variedade. Sem brotos,
sem rachaduras ou cortes na
casca.
Cheiro verde - Deverá conter no
maço 30% salsa e 50% cebolinha.
Com folhas lisas e firmes, fresca,
de cor verde brilhante, sem
sujidades ou outros danos. Em
média o maço deve conter 400g.
Chuchu - Fresco, com polpa
intacta, firme e limpa. Sem
brotos, sem rachaduras ou cortes
na casca.

19.963,03
19.963,03
Valor total

228,2000

550,0000

Fornecedor

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

175,5000

Un Alface - De qualidade, frescas, 3,6000
folhas firmes, sem áreas escuras,
sem lesões ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade. Tamanho uniformes
(em média 350g), isentas de
sujidades, parasitas e larvas.
Kg Alho (tempero pronto) - tempero 29,8300 387,7900
culinário caseiro tipo alho e sal,
de
boa
qualidade,
sem
conservantes
e
corantes.
Proporção aproximada 70% alho
e 30% sal. Acondicionado em
embalagem
plásticas
transparentes,
ingredientes
descrito, com identificação do
produtor, data de fabricação e
data de validade. Acondicionada
em pacotes de 500g. Produto

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

8,3000

1.718,1000 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

3,8900

466,8000

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

3,9900

171,5700

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

4,5000

945,0000

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

5,1300

1.000,3500 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

3,2900

1.036,3500 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

3,0800

138,6000

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

5,3600

605,6800

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA
LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

Para verificação e detalhes da assinatura pode ser confirmada no endereço: http://www.serpro.gov.br/assinador-digital
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100

1

17

100

1

1

1

1

1

18

19

20

21

22

328

150

99

350

22

Kg Inhame - Com polpa intacta e
limpa, sabor e cor próprios da
espécie, frescas, sem ferimento ou
defeitos, não fibrosa, sem brotos,
sem manchas ou machucados
Kg Mamão formosa - Tamanho e
coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvida, firme e
intacta, isenta de enfermidades,
material terroso, livre de
resíduos
de
fertilizantes
sujidades, parasitas e larvas.
Kg Mandioca tipo branca ou
amarela descascada - In natura,
de qualidade, não fibrosa, lisa
com polpa intacta e limpa de
colheita
recente
com
acondicionamento em sacos
plásticos impermeável, contendo
1kg por embalagem. Processada
sem casca, resfriada, embalada
em saco plástico.
Kg Milho verde - Sem casca, com
polpa intacta, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem cortes no
produto,
não
apresentando
manchas, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade. Espigas de milho
novo, não sendo aceitos espigas
com milho passado do ponto de
consumo. Acondicionados em
sacos plásticos impermeável,
contendo 1kg por embalagem.
Kg Pepino - Fresco lisa, com polpa
intacta e limpa, com coloração e
tamanho uniformes típicos da
variedade. Sem brotos, sem
rachaduras ou cortes na casca,
não apresentando machucaduras
ou outros defeitos que possam
alterar
sua
aparência
e
qualidade.
Kg Repolho verde - Verdura de boa
qualidade, com folhas verdes,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas. Com excelente
grau de limpeza, apresentando
folhas limpas, livres de terra,
restos vegetais ou materiais
estranhos.
Sem sinais
de
deterioração,
com
as
características
organolépticas
preservadas.
Kg Tomate cereja - Produto fresco e
com
grau
de
maturação
intermediária. Apresentar odor
agradável, consistência firme,
não apresentar perfurações,
machucados ou manchas e com
as características organolépticas
preservadas.

9,4600

946,0000

5,6300

563,0000

5,3900

1.767,9200 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

Luiz Antonio D. de Aguiar
PREFEITO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO SUPERIOR
MODALIDADE: Dispensa por Justificativa nº 70/2021.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, dirigidos
aos alunos da Rede Municipal de Ensino.
VENCEDORES:

9,6900

1.453,5000 LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

RODRIGO BROIATO
TOTAL R$
Lote Item Quant Un.

4,5300

2,2600

448,4700

791,0000

10,9000 239,8000

TOTAL

Formosa do Oeste, 06/04/2021.

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA
LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

LUZIA DE
FATIMA
GASTALOS
DE
OLIVEIRA

19.963,03

14.992,07
14.992,07
Especificação

1.000 Kg Banana maça - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60 a
70% de maturação, climatizadas,
com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida, sem defeitos
e sem ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
300
Kg Banana nanica - Em pencas de
primeira qualidade, graúdas, 60 a
70% de maturação, climatizadas,
com polpa firme e intacta, devendo
ser bem desenvolvida, sem defeitos
e sem ferimentos, acondicionada em
pencas avulsas.
43
Kg Batata doce - de qualidade, cheiro e
sabor próprios, de boa qualidade,
com
cozimento
garantido,
compacta e firme, isenta de
material terroso, mofos e sem
partes arroxeadas, acondiocionada
em caixa própria.
500
Kg Feijão carioca - Com grãos inteiros,
limpos e sem Kg resíduos de
sujeiras, mofados ou carunchados.
Ultima safra. Pacote de 1kg.
Validade mínima de 12 meses,
contendo data de fabricação.
150
Kg Milho verde - Sem casca, com polpa
intacta, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade.
Sem cortes no produto, não
apresentando
manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Espigas de
milho novo, não sendo aceitos
espigas com milho passado do ponto
de consumo. Acondicionados em
sacos
plásticos
impermeável,
contendo 1kg por embalagem.

Valor
unit.

Valor total

Fornecedor

8,3000 8.300,0000 RODRIGO
BROIATO

3,8900 1.167,0000 RODRIGO
BROIATO

3,9900 171,5700

RODRIGO
BROIATO

7,8000 3.900,0000 RODRIGO
BROIATO

9,6900 1.453,5000 RODRIGO
BROIATO
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Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

TOTAL

14.992,07

Formosa do Oeste, 06/04/2021.

Art. 1º - CONCEDER ao servidor
público Municipal JOSÉ CARLOS DE BARROS SILVA, ocupante
do Cargo Efetivo de Operário Braçal, suas férias regulamentares,
referente ao período de 10/03/2020 á 10/03/2021, a serem usufruídas
a partir de 05/04/2021 á 04/05/2021.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE
AGUIAR, Prefeito do Município de
Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e
considerando
de
interesse
da
Administração e requerimento do
servidor protocolado sob o nº 533/2021.

na data de
contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
AFIXE-SE.

Paço Municipal, 05 de Abril de 2021.

R
E
S
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR

O
L

Prefeito Municipal
V
E

E
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Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor
sua publicação, ficando revogadas as disposições em
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Conforme Lei 677-2012
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PORTARIA Nº 157/2021

CONSIDERANDO a necessidade do
deslocamento por parte do Servidor
Rogério Ferrari Pimenta até a cidade
de Curitiba/PR, com o objetivo de
transportar paciente para o Hospital
Evangélico Mackenzie em Curitiba.
RESOLVE:
I – Com base no artigo 7º, parágrafo 1º
da Lei Ordinária Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao
servidor Rogério Ferrari Pimenta, ocupante do cargo efetivo de Motorista
01 (uma) diária, referente o deslocamento para a cidade de Curitiba – PR, com
o objetivo de transportar paciente para o Hospital Evangélico Mackenzie em
Curitiba no período de 06/04/2021 á 07/04/2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

LUIZ
ANTONIO
DOMINGOS
DE
AGUIAR, Prefeito do
Município de Formosa do
Oeste, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições
legais e com base na Lei
Federal nº 8.666, datada de
21 de junho de 1993; e no
inciso XIII, do art. 4º, da Lei
Federal nº 10.520 de
17/02/2002;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a
Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedor da Prefeitura
Municipal de Formosa do Oeste, com a competência de
desempenhar as funções de Comissão Permanente de Cadastro
de Fornecedor, os seguintes membros:
BRUNO FELIPE A. REGGIANI
JOSÉ BILO JUNIOR
GIOVANI AUGUSTO PIOVAN
ESTELAMARIS LOPES DE CASTRO
PAULO HENRIQUE FERNANDES MOÇO
ANGELA ROBERTA NEVES DE BRITO PINTO
Parágrafo Único: Cabe a Presidência ao primeiro
e, na sua ausência ou impedimento, ao subsequente na ordem
que se apresenta:

Paço Municipal, aos 06 de Abril de
2021.
LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE
AGUIAR
Prefeito Municipal

Art. 2º - As decisões da Comissão Permanente de
Cadastro de Fornecedor serão colegiadas, com quórum mínimo
de três membros.
Art. 3º - A Comissão Permanente de Cadastro de
Fornecedor será dotada de autonomia administrativa e atuará
sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades
fins.
Art. 4º - São as principais atribuições da Comissão
Permanente de Cadastro de Fornecedor da Prefeitura Municipal
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LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE
AGUIAR, Prefeito do Município de
Formosa do Oeste, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e com
base na Lei Ordinária Municipal nº. 928
de 11 de dezembro de 2019, e suas
alterações.

NOMEIA
COMISSÃO
PERMANENTE
DE
CADASTRO
DE
FORNECEDORES, E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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09/03/2012

de Formosa do Oeste:

ADITIVO

III - receber recursos interpostos pelos fornecedores
relativos a pedidos de inscrição, alteração, atualização e
cancelamento do(s) registro(s) cadastral(ais) encaminhá-los à
autoridade competente;
IV - eliminação a documentação apresentada pelo
interessado, cujo credenciamento ou cadastramento foi
indeferido, ou aquela cuja irregularidade apontada não tenha
sido sanada.
V - manter arquivo
credenciamento e cadastramento;

dos

processos

de

VI - praticar outros atos necessários e inerentes ao
processamento do credenciamento e do cadastramento.
Art. 5º - O mandato dos Membros da Comissão
Permanente de Cadastro de Fornecedor, aqui nomeados, será de
1 (um) ano, a contar de 0 6 de abril de 2021, com efeitos
retroativos a esta data, vedada a recondução de sua totalidade no
período subsequente.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste em, 06 de Abril de
2021.

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado o MUNICÍPIO DE
FORMOSA DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob número 76.208.495/0001-00,
estabelecida no Centro Cívico, nesta cidade, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Senhor LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR,
brasileiro, solteiro, professor, atualmente Administrador Público, portador da
Cédula de Identidade RG. N.º 4.966.139-8- SSP/PR e inscrito no CPF sob o
N.º 870.075.259-20, residente e domiciliado na Rua Maranhão, s/n.º, neste
município e estado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE;
e de outro lado a empresa E. C. TRINDADE – ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA estabelecida à Rua Engenheiro Azauri Guedes
Pereira, nº 533, Térreo, no Município de Terra Roxa – PR, CEP – 85.990000, inscrita no CNPJ sob N.º 07.184.094/0001-45, inscrição estadual isento,
neste ato representada pelo Senhor ED CARLOS DA SILVA TRINDADE –
Sócio Administrador portador do CPF sob nº. 758.945.309-97, cédula de
identidade RG n.º 5648.413-2 SSP/PR, Residente e Domiciliado à Avenida
Dona Leonor D’Held, nº 1274, no município de Terra Roxa - PR, e CEP –
85.990-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem
justo e contratado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme previsto no art. 65, I, da Lei nº
8.666/93, fica concedido o redirecionamento do objeto conforme parecer
técnico e planilha de fls. 291/298 e parecer jurídico de fls. 311/314, em
acrescentar o valor original do contrato em R$ 31.178,30 (trinta e um mil
cento e setenta e oito reais e trinta centavos), passando o valor global do
contrato para R$ 3.006.495,79 (três milhões seis mil quatrocentos e noventa
e cinco reais e setenta e nove centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Os demais termos e cláusulas do contrato ora em
questão permanecem inalterados. E, por estarem entre si, certos, ajustados e
contrata¬dos que, lido e achado conforme, aceitam e se obrigam por si, seus
herdeiros ou sucessores a fielmente cumpri-lo, assinando-o na presença de
duas testemunhas idôneas e capazes, fazendo-o firme e valioso.
Formosa do Oeste, 06 de Abril de 2021.

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE
Luiz Antonio Domingos de Aguiar
Prefeito Municipal
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II - notificar, por meio eletrônico, o interessado
sobre qualquer irregularidade na documentação de instrução
dos pedidos de inscrição, alteração, atualização e
cancelamento do registro cadastral;

3º TERMO ADTIVO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166/2019
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2019
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I - analisar os dados e documentos apresentados,
deferindo ou indeferindo os pedidos de inscrição, alteração,
atualização e cancelamento do registro cadastral;

09/03/2012
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CONTRATADA
E. C. TRINDADE – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ED CARLOS DA SILVA TRINDADE
Sócio Administrador
DECRETO

