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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 153/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 

atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Kelly 
Paintner Barczak, matrícula nº1097, 
ocupante do cargo de Nutricionista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
SUPERMERCADO SUPERPAO 
LTDA, CNPJ nº 77.883.320/0008-
38, que tem por objeto aquisição de 
Ovos de chocolate e demais, para 
serem distribuídos para os alunos da 
rede municipal de ensino em come-
moração à Páscoa, conforme resul-
tado do processo licitatório Dispen-
sa de Licitação nº 52/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 

da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 154/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Kelly 
Paintner Barczak, matrícula nº1097, 
ocupante do cargo de Nutricionista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 

PORTARIAS
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GILMAR CORREA DISTRIBUI-
DORA DE DOCES-ME, CNPJ nº 
82.962.150/0001-40, que tem por 
objeto aquisição de Ovos de cho-
colate e demais, para serem distri-
buídos para os alunos da rede mu-
nicipal de ensino em comemoração 
à Páscoa, conforme resultado do 
processo licitatório Dispensa de Li-
citação nº 52/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 155/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-

mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Kelly 
Paintner Barczak, matrícula nº1097, 
ocupante do cargo de Nutricionista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
MERCADO D'AMILLE-MARCE-
LO BARCZAK & CIA LTDA, 
CNPJ nº 04.699.139/0001-26, que 
tem por objeto aquisição de Ovos 
de chocolate e demais, para serem 
distribuídos para os alunos da rede 
municipal de ensino em comemo-
ração à Páscoa, conforme resultado 
do processo licitatório Dispensa de 
Licitação nº 52/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 156/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.

EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Kelly 
Paintner Barczak, matrícula nº1097, 
ocupante do cargo de Nutricionista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA 
LTDA - AÇOUGUE E MERCEA-
RIA, CNPJ nº 09.152.185/0001-24, 
que tem por objeto aquisição de 
Ovos de chocolate e demais, para 
serem distribuídos para os alunos da 
rede municipal de ensino em come-
moração à Páscoa, conforme resul-
tado do processo licitatório Dispen-
sa de Licitação nº 52/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N° 157/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Aline 
Chuede, matrícula nº1572, ocupan-
te do cargo de Coordenadora Mu-
nicipal de Tributação, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e a empresa COO-
PERATIVA AGROECOLOGICA 
VALE DO IGUAÇU, CNPJ nº 
06.261.279/0001-43, que tem por 
objeto a aquisição de gêneros ali-
mentícios perecíveis produzidos 
por Grupos Formais da Agricultura 
Familiar, destinados ao Programa 
de Alimentação Escolar desta mu-
nicipalidade, conforme resultado do 
processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 41/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 158/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor Die-
go Sembay, matrícula nº1585, ocu-
pante do cargo de Diretor Munici-
pal de Cultura, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Macha-
do e a empresa TRANSPORTE 
ESCOLAR B. G. LTDA, CNPJ nº 
06.095.225/0001-55, que tem por 
objeto a  prestação de serviços de 
transporte escolar para os alunos da 
Rede Básica de ensino, pelo perío-
do de 12 (doze) meses, conforme 
resultado do processo licitatório 
Pregão Presencial nº 39/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 159/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor Luiz 
Fernando Soares Gabelini, matrícula 
nº1453, ocupante do cargo de Assis-
tente Administrativo, para acompa-
nhar e fiscalizar, como titular, a exe-
cução do Contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Cruz Ma-
chado e a empresa RAFAEL ZWIE-
CZYKOWSKI 06057325907, 
CNPJ nº 29.944.065/0001-77, que 
tem por objeto a  prestação de ser-
viços de transporte escolar para os 
alunos da Rede Básica de ensino, 
pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme resultado do proces-
so licitatório Pregão Presencial nº 
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39/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 160/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 
janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Kelly 
Paintner Barczak, matrícula nº1097, 
ocupante do cargo de Nutricionista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato cele-
brado entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa CE-

CILIA APARECIDA IRENO PO-
GOGELSKI 87173514991, CNPJ 
nº 21.400.672/0001-64, que tem 
por objeto a prestação de serviços 
de detetização das Escolas Munici-
pais e Centros Municipais de Edu-
cação Infantil, sendo a área de apro-
ximadamente 2.728 mt² de paredes, 
conforme resultado do processo 
licitatório Dispensa de Licitação nº 
43/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 161/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECIFI-
CA.
 
EUCLIDES PASA, Prefeito Muni-
cipal, no uso e gozo de suas legais 
atribuições resguardadas na Lei Or-
gânica do Município, considerando 
a necessidade do cumprimento do 
disposto no Artigo 67 da Lei de Li-
citações (8.666/93), considerando o 
Decreto Municipal nº2930 de 08 de 

janeiro de 2018 e a Instrução Nor-
mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Aline 
Chuede, matrícula nº1572, ocupante 
do cargo de Coordenadora Munici-
pal de Tributação, para acompanhar 
e fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Machado 
e a empresa Eliseu Elias Waligura, 
CPF nº 046.303.139-31, que tem 
por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis produzidos 
por Grupos Formais da Agricultura 
Familiar, destinados ao Programa 
de Alimentação Escolar desta mu-
nicipalidade, conforme resultado do 
processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 42/2018.

Art. 2º - Compete ao fiscal ora de-
signado as atribuições especificadas 
no Decreto nº2930 de 08 de janeiro 
de 2018 e na Instrução Normativa 
nº 009/2018, bem como atendimen-
to à Lei nº8.666/93 no que for perti-
nente à execução dos contratos.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vi-
gor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do con-
trato ou até a sua rescisão; e no caso 
de produtos/materiais até o término 
da entrega total.

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

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 06 de 
Abril de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 
001/2018
PROCESSO nº 63/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Constitui objeto desta 
Concorrência Pública a contratação 
de empresa especializada para pres-
tação de serviços de remoção, trans-
porte e destinação final de Resíduos 
Sólidos Urbanos (rejeitos) da Uni-
dade de Triagem do Município para 
aterro sanitário licenciado e auto-
rizado pelo órgão ambiental com-
petente, conforme especificações 
constantes do Anexo I deste edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: 09:00 horas do dia 10/05/2018. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HA-
BILITAÇÃO: as 09:30h do dia 
10/05/2018. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horá-
rio de Brasília (DF). 

INFORMAÇÕES E ENTREGA 
DO EDITAL: 

Prefeitura Municipal, sala de Licita-
ções, Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR. 

No sítio: www.pmcm.pr.gov.br

HORÁRIO: Das 13:30 às 16:30 ho-
ras 

FONE/FAX : (0xx42)3554-1222

Cruz Machado, 06 de Abril de 2018. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 
75/2018

PROCESSO DE DISPENSA 
Nº12/2018

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO:HELIO DA SIL-
VA BRUSQUE

OBJETO:É objeto da presente 
dispensa de licitação contratação 
emergencial de empresa para hos-
pedagem de pacientes em tratamen-
to médico, na cidade de Curitiba-PR 
pelo período de duas semanas até a 
finalização do processo licitatório, 
atendidos pelo Centro de Saúde 
desta Municipalidade.

VALOR TOTAL: R$6.615,00(seis 
milseiscentos e quinze reais).
PRAZO DE CONTRATO: 1 mês

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 
– Art. 24 Inciso II

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

HELIO DA SILVA BRUSQUE
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 12/2018. 
Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO que 
o PARECER JURÍDICO prevê a 
DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso II da 
Lei Federal 8.666/93, em especial 
ao disposto no artigo 26 da Lei de 

Licitações, RATIFICO a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO do PROCE-
DIMENTO ADMINISTRATI-
VOnº75/2018.

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito:

OBJETO:É objeto da presente 
dispensa de licitação contratação 
emergencial de empresa para hos-
pedagem de pacientes em tratamen-
to médico, na cidade de Curitiba-PR 
pelo período de duas semanas até a 
finalização do processo licitatório, 
atendidos pelo Centro de Saúde 
desta Municipalidade.
Favorecido:HELIO DA SIL-
VA BRUSQUE, CNPJ: 
75.225.011/0001-79

Valor Total R$ 6.615,00 (Seis mil-
seiscentos e quinze reais).
Fundamento Legal Artigo 24 Inciso 
II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licitação 
nº12/2018.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00.00.00

Dotação orçamentá-
ria:04.01.2.014.3.3.90.39

Determino, ainda, que seja dada a 
devida publicidade legal, em espe-
cial à prevista no caput do artigo 26 
da Lei Federal nº 8.666/93, e que, 
após, seja o presente expediente de-
vidamente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 09 de abrilde 
2018.

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES


