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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 246/2018
DATA: 18 DE MAIO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO DO 
PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOL-
VE:

CONCEDER

A servidora: ARLETE KOLE-
NETZ (matr. nº 1506), porta-
dora da Carteira de Trabalho nº 
00353/00054-PR e RG. 7.589.357-
4/PR, admitida em 23/09/2015, 
exercendo o cargo de Auxiliar Ad-
ministrativo, Licença Maternidade 
de 120,0 (cento e vinte) dias, con-
forme atestado médico protocolado 
sob nº 1255/2018, a contar do dia 14 
de maio do ano em curso.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado/PR, em 18 de maio 
de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 247/2018

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 Con-
trato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Cruz Machado e a 
empresa SERVICE CENTER GL 
COMERCIO DE PECAS - EIREL-
LI, CNPJ nº 25.219.169/0001-68, 
que tem por objeto a aquisição de 
peças e mão de obra destinada para 
retífica de motor de caminhão Ford 
12.000, placa LYN-4489, número 
de frota 36, pertencente a Secreta-
ria de Obras desta municipalida-
de, conforme resultado do proces-
so licitatório Pregão Presencial nº 
041/2018. 

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-

PORTARIAS
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chado, Estado do Paraná, em 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 248/2018

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 Contrato 
celebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
E. MARCONDES ELETRO DIE-
SEL, CNPJ nº 79.618.773/0001-
96, que tem por objeto a aquisição 
de peças e contratação de serviços 
destinados a manutenção corretiva 
do veículo caminhão Ford - placas 
AYM-3781, frota 165, pertencente 
a Secretaria de Obras desta muni-
cipalidade, conforme resultado do 
processo licitatório Dispensa de Li-
citação nº 022/2018. 

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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 249/2018

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 a em-
presa TRATORACO E MERCADO 
DE CORREIAS LTDA, CNPJ nº 
00.111.430/0001-80, que tem por 
objeto a aquisição de peças e mate-
riais para manutenção das maquinas 
Retroescavadeira LB110, frota 93, 
pá carregadeira Case W20 frota 51 
e Retroescavadeira LB 110 frota 99, 
pertencente a Secretaria de Obras 
desta municipalidade, conforme re-
sultado do processo licitatório Dis-

pensa de Licitação nº 023/2018. 

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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 250/2018

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 Mar-
lei Mitura, matrícula nº 915, ocu-
pante do cargo de Coordenadora 
Pedagógica, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Machado 
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e a empresa (pessoa física) FRAN-
CISCA LOANA DE LIMA, CPF nº 
091.311.109-08, que tem por objeto 
a contratação de oficineiro (Con-
tador de histórias) , para trabalhar 
na área de assistência social, pelo 
serviço de convivência e fortale-
cimento de vínculos- SCFV desta 
municipalidade, com a finalidade de 
desenvolver atividades para aproxi-
madamente 300 pessoas (crianças, 
adolescentes, famílias e idosos), 
conforme resultado do processo li-
citatório Inexigibilidade de  Licita-
ção 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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 251/2018

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 Marlei 
Mitura, matrícula nº 915, ocupante 
do cargo de Coordenadora Pedagó-
gica, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contrato 
celebrado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e a empresa 
(pessoa física) MAURICIO DOB-
KOWSKI, CPF nº 068.140.179-62, 
que tem por objeto a contratação de 
oficineiros ( instrutor de natação), 
para trabalhar na área de assistência 
social, pelo serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos- SCFV 
desta municipalidade, com a fina-
lidade de desenvolver atividades 
para aproximadamente 300 pessoas 
(crianças, adolescentes, famílias e 
idosos), conforme resultado do pro-
cesso licitatório Inexigibilidade de  
Licitação 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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 252/2018

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 Mar-
lei Mitura, matrícula nº 915, ocu-
pante do cargo de Coordenadora 
Pedagógica, 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) RONAL-
DO THIAGO GARCIA DA SILVA, 
CPF nº 095.943.739-89, que tem 
por objeto a contratação de oficinei-
ros (instrutor de informática), para 
trabalhar na área de assistência so-
cial, pelo serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos- SCFV 
desta municipalidade, com a fina-
lidade de desenvolver atividades 
para aproximadamente 300 pessoas 
(crianças, adolescentes, famílias e 
idosos), conforme resultado do pro-
cesso licitatório Inexigibilidade de  
Licitação 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 
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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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 253/2018

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 Mar-
lei Mitura, matrícula nº 915, ocu-
pante do cargo de Coordenadora 
Pedagógica, para acompanhar e fis-
calizar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Cruz Machado e a 
empresa (pessoa física) VANESSA 
PRESLAK, CPF nº 087.139.819-27, 
que tem por objeto a contratação de 
oficineiros (instrutor de artesanato), 
para trabalhar na área de assistência 
social, pelo serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos- SCFV 
desta municipalidade, com a fina-
lidade de desenvolver atividades 
para aproximadamente 300 pessoas 
(crianças, adolescentes, famílias e 
idosos), conforme resultado do pro-
cesso licitatório Inexigibilidade de  
Licitação 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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 254/2018

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 Marlei 
Mitura, matrícula nº 915, ocupante 
do cargo de Coordenadora Pedagó-
gica, 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) ALEXANDRO 
GRUBER, CPF nº 070.180.259-66, 
que tem por objeto a contratação 

de oficineiros (instrutor de Teatro), 
para trabalhar na área de assistência 
social, pelo serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos- SCFV 
desta municipalidade, com a fina-
lidade de desenvolver atividades 
para aproximadamente 300 pessoas 
(crianças, adolescentes, famílias e 
idosos), conforme resultado do pro-
cesso licitatório Inexigibilidade de  
Licitação 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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 255/2018

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-
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mativa nº 009/2018, RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Fa-
biana Meneguel, matrícula nº1543, 
ocupante do cargo de Auxiliar Ad-
ministrativo, para acompanhar e fis-
calizar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Prefei-
tura Municipal de Cruz Machado e 
as empresas COMERCIAL DE SE-
COS E MOLHADOS OTTO LTDA, 
CNPJ nº 76.338.979/0001-74, 
MERCADO D’AMILLE – MAR-
CELO BARCZAK & CIA LTDA, 
CNPJ n° 04.699.139/0001-26, 
MARCIA KLEIN KOZAK & CIA 
LTDA, CNPJ n°09.152.185/0001-
24 e ROQUE GAVASSO - ME, 
CNPJ n°00.614.046/001-09, que 
tem por objeto a aquisição de gêne-
ros alimentícios para manutenção 
da Secretaria de Assistência Social, 
Conselho Tutelar e Centro de Ativi-
dades para Crianças e Adolescentes 
deste município, conforme resulta-
do do processo licitatório Pregão 
Presencial nº 044/2018. (Ata de Re-
gistro de Preços 27/2018).

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 18 de 
Maio de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL nº. 
57/2018

PROCESSO nº. 111/2018
 

AVISO DE ABERTURA DE LICI-
TAÇÃO

 
Encontra-se aberta, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada 
à Av. Vitória, 251/1º andar, LICI-
TAÇÃO NA MODALIDADE DE 
PREGÃO PRESENCIAL, com a 
finalidade de selecionar propostas 
objetivando Registro de Preço para 
a aquisição de troféus e medalhas 
destinados às premiações de com-
petições esportivas promovidos 
pela Secretaria de Esportes desta 
municipalidade, em seus itens con-
forme especificações constantes do 
Anexo I deste edital.
 
Regem a presente licitação a Lei Fe-
deral nº 10.520/02, o Decreto Muni-
cipal nº 1.050/07, subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93, observa-
das as alterações posteriores, a Lei 
Complementar nº 123/2006 e de-
mais legislações aplicáveis. 
 
A abertura desta licitação ocorrerá 
no dia 06 (Seis) de Junho de 2018, 
às 09:00h (Nove) horas, no Auditó-
rio Municipal da Prefeitura, quando 
os interessados deverão apresentar 
os envelopes nº 01 - Propostas de 
Preços e nº 02 - Documentos de Ha-
bilitação a Pregoeira. 
  
O Edital completo poderá ser obtido 
pelos interessados na CPL, em meio 
magnético, mediante entrega de um 

CD vazio, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 14:00 às 17:00 horas 
ou pelo  endereço eletrônico http://
www.pmcm.pr.gov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comissão 
Permanente de Licitação, via e-mail 
– licitação@pmcm.pr.gov.br - ou 
via fax – (42)3554-1222, a retira-
da do mesmo, para que possam ser 
comunicadas possíveis alterações 
que se fizerem necessárias. A CPL 
não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, 
a retirada do Edital. Quaisquer dú-
vidas contatar pelos telefones (42) 
3554-1222 ramal 244. 
 
Cruz Machado, 18 de Maio de 2018. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES


