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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº 919, DE 23 DE MARÇO DE 2022

Altera a Lei nº 696, 24 de março de 2015, que 
“Institui o Programa de Pavimentação Rural 
Comunitária – PPRC do Município de Ouro 
Verde do Oeste e dá outras providências”.

O POVO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, sanciona a seguinte: 

L E I

Art. 1º Esta Lei altera a legislação que dispõe sobre 
o Programa de Pavimentação Rural Comunitária - PPRC do 
Município de Ouro Verde do Oeste e dá outras providências.

Art. 2º Fica alterado o §1º do art. 1º, da Lei nº 696, de 24 
de março de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ...
§ 1º O programa de pavimentação prescrito 
no caput deste artigo, será realizado, com 
recursos próprios e/ou mediante parceria 
com a comunidade interessada, represen-
tada pelos proprietários, possuidores dos 
imóveis lindeiros das estradas rurais muni-
cipais ou beneficiários, podendo ocorrer da 
seguinte forma:
I – mediante parceria para custeio de par-
te da obra pela comunidade e interessada 
e parte pelo Município, incluindo serviços, 
insumos, materiais, serviços e mão de obra 
a ser contratada nos termos do §1º do art. 
4º desta Lei;
II – através de doação de materiais ou insu-
mos pela comunidade interessada ao Mu-
nicípio para auxílio no custeio de parte da 
obra de pavimentação, respeitados os cri-
térios dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 3º desta Lei.”

Art. 3º Fica alterada a alínea ‘b’, do inciso III e o in-
ciso VI do art. 3º da Lei nº 696, de 24 de março de 2015, 
acrescentando-se, também, os parágrafos 2º e 3º ao mes-
mo artigo, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ...
III ...
b) declaração individual de cada interes-

sado, constando nome, RG, CPF e dados 
da respectiva propriedade, manifestando a 
intenção de participar do programa, com-
prometendo-se a firmar contrato com a em-
presa vencedora da licitação e executora do 
projeto, quando for o caso, e ainda a arcar 
com o custo individualizado correspondente 
ao seu imóvel, na forma definida nesta Lei;
[...]
VI – a empresa vencedora firmará contra-
to com o Município, da obra licitada, bem 
como com cada um daqueles que se com-
prometeram nos termos do inciso III, alínea 
“b”, deste artigo, quando for o caso;
[...]
§ 2º Quando houver a proposta de doação 
de materiais, serão observadas as regras 
deste artigo, no que couber, devendo ser 
firmado termo de cooperação entre o Muni-
cípio e os representantes das comunidades 
interessadas, determinando-se a quantida-
de ou valor do investimento, relacionando-
-os ao percentual de cobertura ou financia-
mento correspondentes ao total da obra.
§ 3º No caso de doação de materiais, estes 
deverão observar o tipo, especificações e 
qualidade indicados no projeto elaborado 
pelo Município.”

Art. 4º Acrescenta o §4º ao art. 4º da Lei nº 696, de 24 
de março de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º ...
[...]
§ 4º Em caso de doação de materiais, as 
obras somente terão início após a compro-
vação da aquisição e disponibilização dos 
mesmos ao Município, conforme acordado 
em termo de cooperação firmado com a co-
munidade interessada.”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 23 de 
março de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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DECRETO Nº 013, DE 18 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Su-
plementar no montante de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), no orçamento do Município, 
para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 892 de 
09/11/2021, publicada em 09/11/2021,

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para refor-
ço das seguintes dotações orçamentárias:

06 – SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBA-
NISMO
002 – Departamento de obras e urbanismo
15.451.0007.1033 - Pavimentação das ruas da Sede
75 - 4.4.90.51.00.00 - obras e instalações R$ 50.000,00
Fonte: 000

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito a ser aberto con-
forme o artigo anterior será utilizado, de conformidade com 
§ 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 
1964, o recurso proveniente da anulação parcial/total das 
seguintes dotações orçamentárias:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
002 - Departamento de Licitação e Patrimônio
04.122.0020.2241 - Aquisição de Imóveis
620 - 4.5.91.61.00.00 - aquisição de imóveis R$ 50.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 18 de 
março de 2022.

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – REF. TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2022

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 
Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, 
cujo OBJETO é a contratação de empresa especializada na 
execução, sob regime de empreitada global (mão de obra e 
material), para revitalização e readequação do sistema de 
iluminação pública na Avenida Romualdo Peiter no Distrito 
de São Sebastião, Município de Ouro Verde do Oeste/PR, 
de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentá-
ria, projeto técnico e cronograma físico-financeiro anexos 
ao processo licitatório. DATA DE ABERTURA: 20 de abril 
de 2022, às 09h00min, na sala de reuniões do Paço 
Municipal estabelecido à Rua Curitiba, nº 657, Centro, 
CEP 85933-000, Município de Ouro Verde do Oeste/PR. 

VALOR MÁXIMO: R$ 117.314,73 (cento e dezessete mil, 
trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos). 
Recursos próprios.

- O Edital completo encontra-se disponível no site https://
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/. Maiores informa-
ções pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO Nº 019/2022 – MODALIDADE PRESENCIAL

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Para-
ná, torna público que estará realizando a abertura do certame 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para futura e eventual contratação de 
serviços de arbitragem para promoção de campeonatos de 
futsal e futebol 7, promovidos pelo Departamento de Espor-
tes do Município de Ouro Verde do Oeste/PR. O valor máxi-
mo para contratação é de R$ R$47.450,00 (quarenta e sete 
mil, quatrocentos e cinquenta reais). Recursos próprios. 
Abertura, avaliação das propostas e disputa, no dia 06 de 
abril de 2022, às 08h30min, na sala de reuniões do Paço 
Municipal estabelecido à Rua Curitiba, nº 657, Centro, CEP 
85933-000, Munícipio de Ouro Verde do Oeste/PR.

- O edital completo encontra-se disponível no de-
partamento de licitação no endereço supracitado, das 
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou 
através do site https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/lici-
tacao/. Maiores informações pelo telefone (45) 3251-8000, 
ramais: 8074, 8079 e 8080.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 072/2021 – MO-
DALIDADE PREGÃO ELERTÔNICO nº.052/2021                                                                         

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE                                                              
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-

TRATIVO DE COMPRAS nº. 002/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OES-
TE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA: ARI 
ERICH GOHL - EIRELI, CNPJ/MF nº 15.080.472/0001-79, 
ALTERAÇÕES: valor contratual de acordo com o previsto 
no item 7.1.8 da cláusula sétima do contrato e nos termos 
da alínea “b”, inc. I, §1º, art. 65, Lei Federal nº 8.666/93.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
legais, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal, e em conformidade com o que estabelece a Lei nº 
100, de 25 de novembro de 1993, lei do Regime Jurídico de 
Servidores Públicos Municipais de Ouro Verde do Oeste, e 
Lei nº 910, de 28 de janeiro de 2022, que dispõe sobre as 
contratações por prazo determinado.

RESOLVE:

CONVOCAR as pessoas relacionadas no ANEXO I 
deste Edital, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2022, de acordo com o Edital nº  04/2022, que homologa 
o seu resultado final, para comparecer ao Departamento 
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de Recursos Humanos do Município, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste, na Rua 
Curitiba nº 657, Centro, no horário das 8h30min às 11h30min 
e das 13h30min às17h00min, em dias úteis, no período de 
24 a 30 de março de 2022, para:

1) Apresentação da documentação descrita no 
ANEXO II deste Edital, cientes de que a não apresentação 
dos documentos necessários dentro do prazo estipulado 
resultará na perda da vaga. 

2) Agendamento de exame pré-admissional. 

Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 23 de março 
de 2022.

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

ANEXO I
RELAÇÃO DE CONVOCADOS

CARGO: PROFESSOR  – T20 – PSS

Nome do candidato Classificação

Maria Lourdes Andrade 1º

Fabiana C. Martins Campos Vieira 2º

Sueli Luiz Pego Reolon 3º

Miriana Soares de Moura Conti 4º

Viviane Franco Gomes 5º

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS E ORIGINAIS)
- Carteira de trabalho;
- 01 fotos 3x4;
- Identidade;
- CPF;
- Certidão nascimento ou casamento;
- Certidão de filhos menores (até 14 anos);
- Titulo eleitor e Certidão de quitação eleitoral;
- Certidão de reservista (para sexo masculino);
- Carteira motorista;
- Comprovantes da escolaridade exigida para o cargo 
(diploma, histórico);
- Comprovante de residência;
- Declaração de acumulo de cargo público (fornecido na 
prefeitura);
- Carteira de Vacinação.
- Conta Banco do Brasil; (podendo realizar a abertura após 
inicio do contrato).
- EXAME MÉDICO: será agendado após conferência da 
documentação.

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

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