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ATOS DO PODER EXECUTIVO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 

DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a ata de adjudicação e ata de 
homologação da sessão pública do Pregão Eletrônico 
n.º 039/2021; considerando, que segundo o parecer da 
Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os 
ditames da legislação pertinente, HOMOLOGO o resultado 
da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico sob 
n.º 039/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em implantação de cadastro técnico 
multifinalitário, com recadastramento imobiliário, serviços 
de engenharia especializados em geoprocessamento 
e tecnologia de informação, implantação de sistema 
de informação geográfica para gestão, atualização e 
integração do cadastro técnico com a Cartografia Municipal 
e capacitação e treinamento em Geotecnologias, sistema a 
ser utilizado pelas mais diversas secretarias, em especial 
pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria 
Municipal de Administração., ADJUDICANDO em favor 
da empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria LTDA EPP, 
inscrita no cnpj n° 04.915.134/0001-93, regularmente 
classificada e habilitada no Pregão Eletrônico n.º 039/2021.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições 

legais pertinentes.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 29 de 
novembro de 2021. 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N.º 048/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Pa-
raná, torna público que estará realizando a abertura do cer-
tame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de materiais de higiene, proteção e segurança, visando 
atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cul-
tura e Esportes. O valor máximo total do objeto para contra-
tação é de R$ 17.194,22 (dezessete mil, cento e noventa e 
quatro reais, e vinte e dois centavos). Abertura, avaliação 
das propostas e disputa, no dia 16 de dezembro 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
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CMAS
RESOLUÇÃO CMAS – 018 DE 29 DE NOVEMBRO DE 

2021. 

Aprovação de orçamento e média de pre-
ço para licitação de serviços de recarga e 
fornecimento de toners, para diversos seto-
res da Assistência Social, do município de 
Ouro Verde do Oeste/PR. 

              
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em conformi-
dade com a Lei n.º 165 de 05/12/1995 e suas alterações, re-
presentado por sua Presidente, senhora Andréia de Oliveira 
Fernandes, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
vem tornar público que, em reunião extraordinária realiza-
da, via mídia digital, no dia 29 de novembro de 2021, a partir 
das 08h15min, RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o orçamento e média de preço para 
licitação de serviços de recarga e fornecimento de toner, 
para impressoras dos diversos setores da Assistência So-
cial, no total de R$ 9.835,08 (nove mil e oitocentos e trinta 

e cinco reais e oito centavos) com Recursos Próprios do 
Município.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da 
sua publicação, ficando revogadas as disposições contrá-
rias. 

Ouro Verde do Oeste, 29 de novembro 2021.

Andréia de Oliveira Fernandes
Presidente do CMAS
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