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INFORMATIVO EDUCATIVO

Responsável: Sueli Cristiana Gabsk

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 2969/2.018.

DATA: 02 de Maio de 2.018.
SÚMULA: Dispõe sobre a Abertura 
de Crédito Adicional Suplementar, 
autorizado pela Lei Municipal nº 
1612/2.017 de 20 de Dezembro de 
2.017.

Art. 1 º - Em conformidade com o 

art. 4º, inciso V da Lei Municipal 
nº 1612/2017 de 20 de dezembro 
de 2017 e conforme o disposto no 
Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de 
março de 1.964, fica o Executivo 
Municipal autorizado a abrir no Or-
çamento vigente um Crédito Adi-
cional Suplementar no valor de R$ 
385.525,80 (Trezentos e oitenta e 
cinco mil quinhentos e vinte e cinco 
reais e oitenta centavos), para su-
plementação das seguintes dotações 
orçamentárias:
07.00 – SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
RURAIS E TRANSPORTE 
07.03 – DEPARTAMENTO DE 
OBRAS 
15.451.0003.1.001 – Pavimentação 
de Vias 
(438) - 4.4.90.51.00 – 1.789 – Obras 
e Instalações R$ 385.525,80
TOTAL R$ 385.525,80

Artigo. 2º - Para dar cobertura ao 
crédito aberto pelo artigo anterior 
na forma do art.43, parágrafo 1º, da 
lei federal nº 4.320, de 17 de mar-
ço de 1964, será considerada como 
recursos financeiros, o excesso de 
arrecadação por tendência.

Artigo. 3º - As alterações constantes 
deste decreto passam a constar na 
Lei do Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigentes.
Artigo. 4° - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrá-

rio.

Edifício da Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado/PR, em 02 de Maio 
de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

RE-RATIFICAÇÃO PORTARIA 
Nº 217/2018

Na Portaria Nº 217/2018, publica-
da na Edição Digitalizada nº 1463, 
Pág. 01, do Diário Oficial do muni-
cípio de Cruz Machado, no dia 02 
de maio de 2018,

ONDE SE LÊ: período de 
02/05/2018 à 30/06/2018.
 
LEIA-SE: período de 02/05/2018 à 
30/07/2018

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado/PR, em 02 de maio 

PORTARIAS

DECRETOS



2 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017Edição N° 1464 | Ano 6 | Cruz Machado (PR) | Quinta-Feira | 3 de Maio de 2018

de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 220/2018

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 José 
de Oliveira, matrícula nº1496, 
ocupante do cargo de Auxiliar Ad-
ministrativo, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Machado 
e a empresa TRANSPOTECH PE-
ÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
n° 01.964.690/0001-61, que tem 
por objeto a prestação de serviços 
e fornecimento de peças para re-
visão de 250 horas das máquinas 
Escavadeiras Hyundai, frota 1207 
e frota 1203, pertencente à frota do 
Departamento de Obras desta muni-
cipalidade, conforme resultado do 
processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 013/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 221/2018

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 Clóvis 
Chaikovski, matrícula nº1557, ocu-
pante do cargo de Assessor Hospi-
talar, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contrato 
celebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
(pessoa física) DANIEL LIPINSKI, 
CPF n° 070.368.149-42, que tem 
por objeto a prestação de serviços 
de enfermeiro (a) no Hospital Santa 
Terezinha, conforme resultado do 
processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 014/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 222/2018

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 Clóvis 
Chaikovski, matrícula nº1557, ocu-
pante do cargo de Assessor Hospi-
talar, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a empre-
sa (pessoa física) ROSE FERSCH, 
CPF n° 061.781.489-92, que tem 
por objeto a prestação de serviços 
de enfermeiro (a) no Hospital Santa 
Terezinha, conforme resultado do 
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processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 015/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 223/2018

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 Cló-
vis Chaikovski, matrícula nº1557, 
ocupante do cargo de Assessor 
Hospitalar, para acompanhar e fis-
calizar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Prefei-

tura Municipal de Cruz Machado e 
a empresa (pessoa física) VIVIAN 
PISKLEVITZ TRACZ, CPF n° 
059.138.599-60, que tem por objeto 
a prestação de serviços de enfermei-
ro (a) no Hospital Santa Terezinha, 
conforme resultado do processo li-
citatório Inexigibilidade de Licita-
ção nº 016/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 224/2018

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 Clóvis 
Chaikovski, matrícula nº1557, ocu-
pante do cargo de Assessor Hospi-
talar, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a em-
presa (pessoa física) ANDRESSA 
VIMMER, CPF n° 075.677.719-
42, que tem por objeto a prestação 
de serviços de enfermeiro (a) no 
Hospital Santa Terezinha, confor-
me resultado do processo licitató-
rio Inexigibilidade de Licitação nº 
017/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 225/2018

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 
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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 Sil-
via Laura Ksiozek, matrícula nº405, 
ocupante do cargo de Telefonista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato cele-
brado entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa MI-
NEIA SCARIOT BRUSKE – ME, 
CNPJ n° 05.639875/0001-51, que 
tem por objeto a prestação de servi-
ços de hospedagem através de posa-
da/hospedaria localizada em Cam-
pina Grande do Sul – Paraná, para 
atender a demanda de pacientes em 
tratamento médico no Hospital An-
gelina Caron, conforme resultado 
do processo licitatório Pregão Pre-
sencial  nº 020/2018. (Ata de Regis-
tro de Preços 18/2018).

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 226/2018

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 Adria-
na Kaziuk Mackowiak, matrícula 
nº946, ocupante do cargo de Direto-
ra Municipal de Saúde, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato celebrado en-
tre a Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado e as empresas COMER-
CIAL MULTVILLE LTDA - EPP, 
CNPJ n° 06.220.022/0001-43, ECO 
FARMAS COMERCIO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA – ME, CNPJ n° 
85.477.586/0001-32, FORTECOM 
COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 
09.585.592/0001-25,  JEVERSON 
JENIEL REGLY – COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ 
n° 08.087.374/0001-06, e MARIL-
DA MULLER DA SILVA E CIA 
LTDA, CNPJ n°10.474.392/0001-
84 que tem por objeto a aquisição 
de produtos de limpeza hospita-
lar destinados para desinfecção do 
Hospital Municipal Santa Terezinha 
e Postos de Saúde, conforme resul-
tado do processo licitatório Pregão 
Eletrônico  nº 024/2018. (Ata de 
Registro de Preços 19/2018).

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 227/2018

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-

FICA.
 
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 
Adriana Kaziuk Mackowiak, ma-
trícula nº946, ocupante do cargo 
de Diretora Municipal de Saúde, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
ERIKA PIZANI - ME, CNPJ n° 
25.232.234/0001-95, que tem por 
objeto a aquisição de uma lavadora 
horizontal hospitalar, destinada para 
a lavanderia do Hospital Santa Tere-
zinha desta municipalidade, confor-
me resultado do processo licitatório 
Pregão Eletrônico nº 036/2018. 
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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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 228/2018

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 Hélio 
Luiz Rockenbach, matrícula nº 558, 
ocupante do cargo de Motorista, 
para acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato ce-
lebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
UNI – TURBOS LTDA, CNPJ n° 
03.643.099/0001-38, que tem por 

objeto a aquisição de materiais e 
mão de obra destinados a conserto 
do veículo micro-ônibus VOLARE 
W9, placas AZR 8099, pertencente 
à Secretaria de Saúde desta Muni-
cipalidade, conforme resultado do 
processo licitatório Dispensa de Li-
citação nº 021/2018. 

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 229/2018

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 José de 

Oliveira, matrícula nº1496, ocupan-
te do cargo de Auxiliar Administra-
tivo, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e as em-
presas COMERCIAL DE SECOS E 
MOLHADOS OTTO LTDA, CNPJ 
n° 76.338.979/0001-74, e TRANS-
PORTADORA ALMEIDA LTDA – 
ME, CNPJ n°08.626.016/0001-16, 
que tem por objeto a aquisição de 
areia média lavada, pedregulho lim-
po, cimento e vergalhão para manu-
tenção de vias, estradas, parques e 
demais obras desta municipalida-
de,  conforme resultado do proces-
so licitatório Pregão Presencial nº 
043/2018. (Ata de Registro de Pre-
ços 20/2018).

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 02 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal
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CONTRATO Nº 081/2018
PROCESSO N° 051/2018 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N 
° 036/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Cruz Machado

CONTRATADA: Erika Pizani - 
ME

OBJETO: É objeto desta licitação 
a seleção de sociedade empresária 
para aquisição de uma lavadora 
horizontal hospitalar, destinada 
para a lavanderia do Hospital Santa 
Terezinha desta municipalidade, em 
seus itens conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital.

DO VALOR: R$ 19.492,00 (deze-
nove mil quatrocentos e noventa e 
dois reais).

DO PRAZO: 12 (doze) meses.

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitó-
ria, Estado do Paraná.

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE

Erika Pizani - ME
CONTRATADA

CONTRATO Nº 082/2018
PROCESSO N° 081/2018

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N° 021/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Cruz Machado

CONTRATADA: Uni – Turbos 
LTDA

EXTRATOS OBJETO: Contratação de empresa 
para a aquisição de materiais e mão 
de obra destinados a conserto do 
veículo micro-ônibus VOLARE 
W9, placas AZR 8099, pertencente 
à Secretaria de Saúde desta Muni-
cipalidade.

DO VALOR: R$ 4.329,29 (quatro 
mil trezentos e vinte e nove reais e 
vinte e nove centavos)

DO PRAZO: 03 (três) meses.

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitó-
ria, Estado do Paraná.

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

Uni – Turbos LTDA
CONTRATADA

 


