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ATOS DO PODER EXECUTIVO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-

TRÔNICO N.º 027/2021
O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 

Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2021, 
visando registro de preços para futura e eventual aquisição 
de óleos hidráulicos, lubrificantes, graxas, fluídos, sham-
poo, ácido, desengraxante, estopa e arla para o Município 
de Ouro Verde do Oeste, visando a manutenção, conserva-
ção e limpeza dos veículos e maquinários da frota munici-
pal. O valor máximo total do objeto para contratação é de 
R$ 422.496,70 (quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos 
e noventa e seis reais e setenta centavos). Abertura, avalia-
ção das propostas e disputa, no dia 6 de outubro de 2021, a 
partir das 08h31min na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site ht-
tps://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/ ou por meio 
do site https://www.bll.org.br. Maiores informações pelo te-
lefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N.º 028/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Pa-
raná, torna público que estará realizando a abertura do cer-
tame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/2021, vi-
sando o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de luminárias com tecnologia LED para o Município de Ouro 

Verde do Oeste. Abertura, avaliação das propostas e dispu-
ta, no dia 06 de outubro de 2021, a partir das 13h31min na 
plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site 
https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/, ou por 
meio do site https://www.bll.org.br, Maiores informações 
pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N.º 029/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 
Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021, 
visando Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de placas e materiais para sinalização horizontal e vertical, 
visando a manutenção e melhorias na sinalização de estra-
das, ruas e avenidas do Município de Ouro Verde do Oeste 
e Distrito de São Sebastião, pelo período de 12 (doze) me-
ses. O valor máximo total do objeto para contratação é de 
R$ 138.277,64 (cento e trinta e oito mil duzentos e setenta 
e sete reais e sessenta e quatro centavos). Abertura, avalia-
ção das propostas e disputa, no dia 14 de outubro de 2021, 
a partir das 08h31min na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site ht-
tps://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/ ou por meio 
do site https://www.bll.org.br. Maiores informações pelo te-
lefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

CONSELHOS E OUTROS
COMUNICADO

O Conselho de Desenvolvimento Municipal reunir-se-á no dia 28 de setembro de 2021, terça-feira, às 19h, nas de-
pendências da Câmara Municipal, na Rua Amazonas, 208, para debater a seguinte pauta:

- Eleição do Presidente do Conselho (§5º do artigo 34 da Lei nº 483/2008);
- Escolha de membro para secretariar as reuniões;
- Deliberação sobre imóveis destinados à implantação de novo Cemitério Municipal;
- Deliberação sobre imóveis destinados à implantação do Programa de Parques Urbanos. 

Ouro Verde do Oeste, 22 de setembro de 2021.
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