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ATOS DO PODER EXECUTIVO

 
 
 
 

Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste 

DECRETO Nº 59 de 21 de Outubro de 2022. 
 

Declara Situação de Emergência nas áreas do 
município afetadas por Enxurradas (12200). 

 
O(A) Senhor(a) LUCIAN ALUISIO DIERINGS, Prefeito(a) do município de Ouro Verde do Oeste, localizado 
no estado de(o) Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica do Município e pelo Inciso IV 
do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012, 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que ocorreu ENXURRADA: chuvas intensas de 170 mm em, aproximadamente, duas horas, ocasionando 
ruptura da fundação da ponte; desmoronamento de barranco; perdas de peixes; escorregamento de 
terra de plantio; ravinas e voçorocas nas estradas vicinais. afetando as áreas descritas no Formulário de 
Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto; 

Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do descritos no 
formulário FIDE anexo a este Decreto; 

 
Que o parecer da COMPDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de 
Situação de Emergência. 

 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de 
Informações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre 
classificado e codificado como Enxurradas (12200). 

 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da COMPDEC 
municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 

 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de 
campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência 
à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COMPDEC municipal. 

 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se 
as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
ao desastre e em caso de risco iminente, a: 

Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 
 

Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização posterior se houver dano; 



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ano II Edição nº 370Ouro Verde do Oeste, 21 de Outubro de 2022

A Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Página 3

 
 
 
 
 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de 
suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 

 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de Junho de 1941, 
autoriza-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre. 

 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem 
em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o 
processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. 

 
Art. 6º. Com fulcro no inciso VIII do Art. 75 da Lei número 14.133, de 01 de abril de 2021, sem prejuízo das 
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras 
relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 
cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização do desastre e sendo 
vedada a prorrogação dos contratos. 

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 21 de Outubro de 2022. 
 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS 

Prefeito(a) Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – REF.: PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 092/2022 - 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, Sr. Lucian Aluisio Dierings, 
no uso de suas atribuições legais, considerando a ata de 
adjudicação do Pregão Eletrônico nº 057/2022; consideran-
do, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o proces-
so tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, 
HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico n° 057/2022, cujo objeto é o registro de 
preços, pelo período de 12 meses, visando futura e eventual 
contratação de empresa especializada para ministrar capa-
citações presenciais aos servidores vinculados à Secretaria 
Municipal de Assistência Social., ADJUDICANDO em favor 
da empresa JOCH CORRETORA DE SEGUROS E CON-
SULTORIA LTDA (36.895.820/0001-36) com os lotes: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 no valor total de R$14.448,00 
(quatorze mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), regu-
larmente classificada e habilitada no Pregão Eletrônico nº 
057/2022.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições 
legais pertinentes.

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

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATOS DE COMPRAS

Contrato de compras nº 099/2022 decorren-
te da Ata de Registro de Preços nº 031/2021 que entre 

si celebram o MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OES-
TE (80.880.107/0001-00) e JEHAD ALVES IBRAHIM 
(05.235.166/0001-00). OBJETO: Aquisição de materiais de 
construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura e ferramen-
tas leves para atender pequenas obras nos prédios públicos 
pertencentes ao Município de Ouro Verde do Oeste/PR. VA-
LOR: R$71.253,15 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta 
e três reais e quinze centavos). VIGÊNCIA: 90 dias. DATA 
DE ASSINATURA: 21 de outubro de 2022.

Contrato de compras nº 100/2022 decorrente da 
Ata de Registro de Preços nº 032/2021 que entre si ce-
lebram o MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE 
(80.880.107/0001-00) e SIDIVALDO RODRIGUES ROSA 
02581231920 (18.274.059/0001-33). OBJETO: Aquisição 
e instalação de vidros comuns, conforme especificações. 
VALOR: R$3.730,00 (três mil, setecentos e trinta reais). VI-
GÊNCIA: 90 dias. DATA DE ASSINATURA: 21 de outubro 
de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD-
MINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 016/2022. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 – MODALI-
DADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022. CONTRA-
TANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE-PR 
(80.880.107/0001-00). CONTRATADA: CONSTRUTORA 
DI BERTI LTDA (30.956.970/0001-26). CLAÚSULA PRI-
MEIRA: Fica prorrogado por um período de 60 (sessen-
ta) dias, o prazo de vigência e execução dos serviços do 
contrato, a contar de 02 de novembro de 2022 até 31 de 
dezembro de 2022. Termo Aditivo assinado em 21 de ou-
tubro de 2022.

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

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