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Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  

PREGÃO N° 051/2022 – MODALIDADE ELETRÔNICO

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, 
torna público que estará realizando a abertura do certame li-
citatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022, objetivando 
registro de preços, pelo período de 12 meses, para futura e 
eventual aquisição de equipamento, materiais, produtos e 
instrumentos odontológicos. O valor máximo total do objeto 
para contratação é de R$55.934,61 (cinquenta e cinco mil, 
novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centa-
vos). Abertura, avaliação das propostas e disputa, no dia 02 
de setembro de 2022, a partir das 08h31min 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 telefo-
ne (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 083/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do Para-
ná, através do Prefeito, Sr. Lucian Aluisio Dierings, tor-
na público, que estará realizando a abertura do certame 
licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022, 
cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para a 
execução, sob regime de empreitada global (material e 
mão de obra), dos serviços de reforma do Centro de Saú-
de, na sede do município de Ouro Verde do Oeste/PR, de 
acordo com os projetos técnicos, memorial descritivo, plani-
lha orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos ao 
processo licitatório. Data de abertura: 09 de setembro de 
2022, às 09h00min, na sala de reuniões do Paço Muni-
cipal estabelecido à Rua Curitiba, nº 657, Centro, CEP 
85933-000, Município de Ouro Verde do Oeste/PR. Recur-
sos Próprios e Resolução SESA 257/2022. Valor máxi-
mo para contratação R$ 202.194,92 (duzentos e dois mil, 
cento e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).
O Edital completo encontra-se disponível no site https://
www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/, ou no link Portal 
da Transparência – Licitações/Contratos/Compras. Maiores 
informações pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 
8079 e 8080.
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Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a 
infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, 
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