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ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 021, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

Concede reenquadramento de nível de servidores ocupante de cargos de provimento efetivo, em vir-
tude do cumprimento do estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e 
de conformidade a Lei Municipal nº 716, de 15 de dezembro de 2015,

R E S O L V E:

Art. 1° Fica concedido reenquadramento nos termos da Lei Municipal nº 716, de 15 de dezembro de 2015, aos ser-
vidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo deste Município, abaixo nominados, em virtude do 
cumprimento do estágio probatório:

Matr. Servidor Cargo Grupo Tabela 
Salarial

Referência

Salarial

Nível

Salarial
2910027 Adriana Bockhorny de Souza Fernandes Agente de Apoio GEM B C - I Piso 02

2910050 Alexandre Luis Hoelscher Gari GOO A E – I Piso 02

2910015 Alexmarcio Messias dos Santos Operador de Patrola GOO A L - I Piso 02

2910014 Amarildo Carvalho Alves Operador de Trator de Esteira GOO A M – I Piso 02

2910054 Rebeca Helena Cunha Oliveira e Silva Al-
ves Dos Anjos

Enfermeiro GSU C I - I Piso 02

2910045 Robson Monteiro De Oliveira Motorista GOO A I - Piso 02

2910055 Thiago de Lima Andrade Gari GOO A E – I Piso 02

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 21 de janeiro 
de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2021 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: 
DIGITO COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 00.061.511/0001-13, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contra-
tação de serviço de recarga de cartuchos e toners, VALOR: R$ 6.856,50 (seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2022
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: F 
RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CNPJ Nº 33.880.068/0001-61, OBJETO: Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de serviço de recarga de cartuchos e toners, VALOR: R$ 29.429,00 (vinte e nove mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: J. E. 
MARQUES – PRINT QUALITY - ME, CNPJ Nº 24.051.821/0001-15, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de serviço de recarga de toners, VALOR: R$ 49.733,60 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais 
e sessenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: 
LINDOMAR BOCASSANTA 66196434934, CNPJ Nº 24.924.306/0001-00, OBJETO: Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de serviço de recarga de cartuchos e toners, VALOR: R$ 6.846,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e 
seis reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: 
MARADAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ Nº 15.481.871/0001-41, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de serviço de recarga de toners, VALOR: R$ 18.174,00 (dezoito mil, cento e setenta e quatro reais).
                                             ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF sob nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: YAS-
MIM PINHEIRO RAIS 13258973962, CNPJ Nº 40.648.281/0001-08, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de serviço de recarga de toners, VALOR: R$ 26.300,50 (vinte e seis mil, trezentos reais e cinquenta centavos).

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 071/2020 - PREGÃO Nº 053/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PUNIÇÃO Nº 001/2022

O Município emitiu Processo de Licitação n° 071/2020, na modalidade Pregão n° 053/2020, visando a contratação, 
com recursos próprios, de empresa do ramo para executar serviços, com fornecimento de todos materiais necessários, 
para pintura, manutenção e instalação de rede metálica, no Ginásio de Esportes em conformidade com projeto técnico, 
planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma, anexos ao Processo Licitatório.O Contrato de nº 001/2021, foi 
firmado com a Vossa Empresa (FRISSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA), assinado em 22 de janeiro de 2021, com 
prazo de execução de até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da assinatura do contrato, com valor total inicial de R$ 
67.300,00 (sessenta e sete mil, e trezentos reais). 

Em 05 de fevereiro de 2021, a empresa foi notificada para que procedesse a imediata paralisação das atividades 
contratadas (fl. 307), tendo em vista o parecer do Diretor Francisco Antonio Buscariol, na época responsável pelo 
Departamento de Obras e Urbanismo, o qual apontou falhas técnicas no que diz respeito a planilha constante no processo 
licitatório, dado que, itens necessários para execução da obra não foram contemplados em planilha (fls. 299 a 306);

Considerando que em 10 de março de 2021, através do ofício n° 004/2021 da Secretaria de Administração (fl. 311-
312), a Administração propôs rescisão de forma amigável por conta da impossibilidade de continuidade dos serviços por 
fatos alheios ao conhecimento da Administração Municipal;

Considerando que a empresa não concordou com a rescisão (fls. 313 a 316);
Considerando a decisão administrativa, datada em 01 de abril de 2021, na qual concluiu pela retomada da obra (fl. 

318);
Considerando que em 16 de abril de 2021, o Departamento de Obras, Habitação e Urbanismo apresentou a 

necessidade de aditivo de metafísica para ajustes necessários na planilha orçamentária, situações de implementação 
para que etapas subsequentes descritas na planilha original pudessem ser executadas, gerando desta forma a emissão 
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato (fl. 335-336) o qual ficou acrescido o valor de R$ 11.481,22 (onze mil, quatrocentos 
e oitenta e um reais, e vinte e dois centavos), passando o valor total do contrato para R$ 78.781,22 (setenta e oito mil, 
setecentos e oitenta e um reais, e vinte e dois centavos);

Considerando a emissão do Segundo Termo Aditivo ao Contrato (fl. 346) o qual prorrogou por um período de mais 60 
(sessenta) dias, o prazo de execução dos serviços contratados, passando seu vencimento para 19 de setembro de 2020, 
tendo em vista que a obra não havia sido concluída e, havendo histórico de paralisação dos serviços pelo período de 60 
dias por determinação da Administração, esta entendeu por bem conceder maior prazo à empresa. 

Considerando que Vossa Empresa recebeu Notificação (fl. 353) na data de 20 de agosto de 2021, emitida pelo 
Departamento de Obras e Urbanismo, para que procedesse o imediato retorno à obra, tendo em vista haver constatado in 
loco que serviços ainda não haviam sido executados em sua totalidade;

Considerando o ofício n° 206/2021 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de 21 de setembro de 2021 (fl. 
355), que solicita providências para que a Contratada seja notificada pelo não cumprimento com o disposto no Contrato n° 
001/2021, pelo que constatamos o abandono da obra, seguido da inexecução do serviço que culmina no descumprimento 
do Contrato nº 001/2021;

Considerando o Parecer do Departamento de Obras e Urbanismo (fls. 358 a 361), datado de 21 de setembro de 
2021, encaminhado ao Secretário da Administração comunicando a não execução de serviços propostos em planilha 
orçamentária, certificando assim a inexecução da obra contratada e o consequente descumprimento contratual.
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Considerando que qualquer descumprimento de cláusula contratual a Administração Pública Municipal deverá 
notificar a Contratada para que se cumpra o que determina a legislação, sob pena de aplicação de penalidades, assegurando 
o contraditório e ampla defesa;

Considerando a Notificação de 19 de outubro de 2021, expedida à Contratada, conforme documento de fls. 364-365;
Considerando que foi dada a devida publicidade ao ato por meio de publicação no Órgão Oficial Eletrônico do 

Município em 20 de dezembro de 2021, bem como e em jornal de grande circulação, no Jornal do Oeste em 21 de 
dezembro de 2021; 

Considerando que devidamente assegurado o contraditório e ampla defesa, a empresa não apresentou defesa 
prévia;

O referido Procedimento cumpriu as fases necessárias para a sua tramitação, atendendo aos princípios constitucionais, 
dentre os quais, o Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório.

É o relatório.   
É, dever da Administração acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. O não cumprimento das obrigações 

contratuais, total ou parcial, pode levar a aplicação de penalidades, de acordo com o que reza o artigo 66 da Lei de 
Licitações e Contratos, que assim dispõe:

Art. 66. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Com efeito, consta dos autos, que cabe à Contratada cumprir com o projeto, planilha e cronograma físico financeiro, 
previamente definido, e que a entrega da prestação dos serviços deveria ser feita no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias 
corridos da assinatura do contrato, no entanto, houve a inexecução da prestação contratual, constituindo motivo para a 
notificação e aplicação de penalidades.

As penalidades administrativas estão previstas na própria Lei de Licitações, art. 87 da Lei 8.666/93:
“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.”

Portanto, as penalidades podem ser aplicadas quando houver inexecução do contrato, ou mesmo quando ocorrer 
alguma falha na sua prestação.

Assim, uma vez demonstrada a ocorrência de inadimplemento contratual, não poderá a entidade deixar de aplicar 
as sanções cabíveis, na medida em que tal se constitui em dever, não mera faculdade. Ou seja, a imposição de sanção é 
obrigatória, não prerrogativa.

Decido. 
Diante de todo o acima exposto, e considerando a cláusula quinta do contrato, sugiro a aplicação das penalidades 

de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por um 
período de 02 (dois) anos, Multa Administrativa de 10,00 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, com fundamento 
no artigo 87, inciso II e III, da Lei 8.666/93.

Determino a intimação da empresa contratada acerca desta decisão, enviando-lhe cópia e servindo como intimação 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, para querendo apresentar recurso, conforme permite o artigo 109, I, ‘f’ da Lei 8.666/1993.

Sendo o que tinha para o momento, ficamos no aguardo para a resolução da questão em tela com a maior brevidade 
possível.

   Ouro Verde do Oeste/PR, 21 de janeiro de 2022.
DIOGO FRANCO DE SOUZA

 Secretário Interino de Administração

EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO - REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. 

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 
007/2021, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA
1 CONSTRUTORA DI BERTI LTDA
2 J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI
3 METALÚRGICA DANTOL LTDA

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso quanto a fase de habilitação, passando-
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se à abertura dos envelopes de proposta de preços das proponentes habilitadas.

E, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR R$
1° CONSTRUTORA DI BERTI LTDA R$56.000,00
2° METALÚRGICA DANTOL LTDA R$61.797,02
3° J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI R$65.000,15

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão 
de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso.

                                                               Ouro Verde do Oeste/PR, 21 de janeiro de 2022.

CAMILA STRACIERI MALHEIRO DE SOUZA
PRESIDENTE 

DHEFERSON DOS SANTOS FERREIRA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

JAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO - REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. 

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 
008/2021, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA
1 CONSTRUTORA DI BERTI LTDA
2 J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI
3 METALÚRGICA DANTOL LTDA

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso quanto a fase de habilitação, passando-
se à abertura dos envelopes de proposta de preços das proponentes habilitadas.

E, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR R$
1° METALÚRGICA DANTOL LTDA R$56.319,18
2° J TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI R$60.000,00
3° CONSTRUTORA DI BERTI LTDA R$67.000,00

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão 
de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso.

                                                               Ouro Verde do Oeste/PR, 21 de janeiro de 2022.

CAMILA STRACIERI MALHEIRO DE SOUZA
PRESIDENTE 

DHEFERSON DOS SANTOS FERREIRA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, devidamente justificado, considerando que o 
PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no art. 24, inciso IV e II, alínea ‘a’, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, no uso das atribuições que me foram conferidas, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do Procedimen-
to Administrativo n° 007/2022.

Autorizo em sequência, a proceder a contratação, conforme abaixo escrito:
OBJETO: Aquisição de mangueira de sucção leve de 3 polegadas.
FAVORECIDO: A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.916.476/0001-28, situada à Avenida 

Parigot de Souza, n° 623 – Jardim Porto Alegre, Toledo, Estado do Paraná, CEP: 85.906-070.
VALOR TOTAL: Para aquisição do objeto o VALOR TOTAL é de R$ 1.667,00 (um mil seiscentos e sessenta e sete 

reais), conforme orçamento emitido pela proponente.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV e II, alínea ‘a’, da Lei Federal n.º 8.666/1993.
Dotação orçamentária e justificativas anexas aos autos do Processo de Dispensa de Licitação n° 001/2022.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 21 de janeiro 

de 2022.
LUCIAN ALUISIO DIERINGS

PREFEITO

Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza
Prefeito Municipal Secretário Interino de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
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