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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREGÃO PRESENCIAL nº. 
66/2018

PROCESSO nº. 131/2018
 

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 propos-
tas para contratação de serviços de 
Hora Máquina, para prestação dos 
serviços de terraplanagens em ge-
ral, serviços contemplados no “Pro-
grama Hora Máquina”, conforme 
Lei 1411/2013, em seus itens con-
forme especificações e justificativa 
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 21 (Vinte e um) de Junho de 
2018, às 09:00h (Nove) horas, no 
Auditório Municipal da Prefeitu-
ra, quando os interessados deverão 
apresentar os envelopes nº 01 - Pro-
postas de Preços e nº 02 - Docu-
mentos de Habilitação 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 243. 

 
Cruz Machado, 06 de junho de 
2018. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal

AVISO DE ANULAÇÃO

DISPENSA 34//2018
PROCESSO 119/2018

A Comissão Permanente de Lici-
tação Municipal através do Depar-
tamento de Compras e Licitações, 
com fulcro na lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores, torna pública 
a anulação do processo 119/2018, 
dispensa 34/2018, cujo objeto è 
contratação de serviços de hospe-
dagem destinados a alojamento da 
equipe da 3ª Idade, durante os jogos 
a serem realizados de 03 a 07 de ju-
nho de 2018, na cidade de Guaratu-
ba. Anula-se o presente processo em 
função do cancelamento dos Jogos 
devido à Greve dos caminhoneiros.  

LICITAÇÕES
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Diante do exposto arquiva-se o pro-
cesso licitatório. 

Cruz Machado, 06 de Junho de 
2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municpal

AVISO DE ANULAÇÃO

PROCESSO 90/2018
TOMADA DE PREÇOS 001/2018

O município de Cruz Machado 
através do Departamento de Com-
pras e Licitações, com fulcro na lei 
8.666/93 e alterações posteriores, 
torna pública a anulação do pro-
cesso 90/2018, Tomada de Preços 
001/2018: 

Administração pode anular seus pró-
prios atos quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-
-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direi-
tos adquiridos e ressalvada-, em to-
dos os casos, a apreciação judicial, 
segundo o que preconiza o art. 49 
da Lei 8.666/93.

Diante do exposto arquiva-se o pro-
cesso licitatório. 

Cruz Machado, 07 de Junho de 
2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS nº. 
004/2018

PROCESSO nº 133/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: É objeto desta Tomada 
de Preços a contratação de empre-
sa especializada em serviços de 
engenharia para recuperação (cas-
calhamento) da estrada que liga 

o Distrito de Santana até a Ponte 
Ema Gavazzoni, conforme especifi-
cações constantes do Anexo I e do 
Memorial Descritivo.

RECEBIMENTO, ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITA-
ÇÃO E PROPOSTAS: às 09:00 ho-
ras do dia 25/06/2018.

FORMA DE JULGAMENTO: ME-
NOR PREÇO GLOBAL

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

INFORMAÇÕES E ENTREGA 
DOS PROJETOS: 

No sítio: www.pmcm.pr.gov.br

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

Cruz Machado, 07 de Junho de 
2018. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO N° 002/2018 

O Município de Cruz Machado - 
PR, através do Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais, 
torna publica a renunciação de va-
gas por motivo de desistência, do(a) 
candidato(a) aprovado(a) no Pro-
cesso Seletivo Edital n° 002/2018, 
para a função DE MONITORES 
PARA ATUAREM NO PROGRA-
MA MAIS ALFABETIZAÇÃO es-
tando abaixo relacionado(a):

- MAÍRA CAMILE SILVÉRIO

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
Cruz Machado - PR, 07 de junho de 
2018. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PROCESSO SELETI-
VO N° 002/2018 - 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

O MUNICÍPIO DE CRUZ MA-
CHADO - PR, através do Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribui-
ções legais, DIVULGA a convoca-
ção dos Candidatos aprovados no 
Processo Seletivo aberto através do 
Edital n° 002/2018, para a função 
DE MONITORES PARA ATUA-
REM NO PROGRAMA MAIS AL-
FABETIZAÇÃO, conforme ANE-
XO I. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
Cruz Machado - PR, 07 de junho de 
2018. 

EUCLIDES PASA
 Prefeito Municipal

ANEXO I. 
 

NOME    TOTAL
1-VERA LÚCIA SEDLACZEK 
PLUTA  61

DIVERSOS
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

RESOLUÇÃO Nº 005/2018 DE JUNHO DE 2018. 
 
 

Dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos 
e respectivos fiscais durante o Processo de Escolha dos 
Membros Suplentes do Conselho Tutelar e sobre o 
procedimento de sua apuração. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA do Município de Cruz Machado, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 1607/2017, bem como pelo art. 139 da Lei Federal nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA 
nº 170/14, que lhe conferem a presidência do Processo de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar e,  

 
 Considerando que o art. 7º, §1º, letra “c”, da Resolução 

CONANDA nº 170/14, dispõe que à Comissão Eleitoral do CMDCA cabe definir as 
condutas permitidas e vedadas aos candidatos a membros suplentes do Conselho 
Tutelar; 

 
Considerando, ainda, que o art. 11, §6º, incisos III e IX, da 

Resolução CONANDA nº 170/14, aponta também ser atribuição da Comissão Eleitoral do 
CMDCA, analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação, bem como resolver os 
casos omissos,  

 
RESOLVE :  

 
ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros suplentes do Conselho Tutelar é 
permitida somente após a publicação da lista final dos candidatos habilitados no 
Processo de Escolha e será encerrada a meia noite da véspera do dia da votação. 
 

ATOS DOS CONSELHOS 
E COMISSÕES

RESOLUÇÕES
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

ART. 2º - Serão consideradas condutas VEDADAS aos candidatos devidamente 
habilitados ao Processo de Escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar de 2018 
e aos seus prepostos: 
 

1.) Da Propaganda 
 
a.) oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de 
qualquer natureza;  
b.) perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou 
sinais acústicos; 
c.) fazer propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou 
rústica possa confundir com moeda; 
d.) prejudicar a higiene e a estética urbana ou desrespeitar posturas municipais ou 
que impliquem qualquer restrição de direito; 
e.) caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades 
que exerçam autoridade pública; 
f.) fazer propaganda de qualquer natureza, que for veiculada por meio de pichação, 
inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso 
dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso 
comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que 
de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos; 
g.) colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em 
áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes 
causem dano; 
h.) fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e 
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular. 
2.) Da campanha para a escolha 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

a.) confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato(a) ou com a sua 
autorização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer 
outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor; 
b.) realizar showmício e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem 
como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício 
ou reunião de campanha; 
c.) utilizar trios elétricos em campanha, exceto para a sonorização de anúncio de 
comícios; 
d.) usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por 
órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista; 
e.) efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de 
propaganda em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita; 
f.) contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, de crianças e 
adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de 
eleitores e estabelecimentos comerciais. 
 
3.) No dia do processo de escolha 
 
a.)  usar alto-falantes e amplificadores de som ou promover comício ou carreata; 
b.) arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna; 
c.) até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para 
aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos; 
d.) fornecer aos eleitores transporte ou refeições; 
e.) doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde 
o registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio); 
f.) padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos(as) seus(suas) 
respectivos(as) fiscais. 
 
4.) Das Penalidades 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

 
 

ART. 3º - O desrespeito às regras apontadas no art. 2º desta Resolução caracterizará 
inidoneidade moral, deixando o(a) candidato(a)  passível de impugnação da 
candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, da Lei 
Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
 
5.) Do Procedimento de Apuração das Condutas Vedadas 
 
 
ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato (a) poderá representar à Comissão Eleitoral do 
CMDCA contra aquele (a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta 
Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração. 
 
Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo 
ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público. 
 

ART. 5º - No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às 
condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá 
instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, 
expedindo-se notificação ao infrator (a) para que, se o desejar, apresente defesa no 
prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da 
Resolução CONANDA nº 170/14). 
 
Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de 
ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer 
meio, da prática da infração. 
 
ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias do término 
do prazo da defesa: 
 
I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou 



7 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017Edição N° 1419 | Ano 6 | Cruz Machado (PR) | Sexta-Feira | 23 de Fevereiro de 2018Edição N° 1487 | Ano 6 | Cruz Machado (PR) |Quinta-Feira | 07 de Junho de 2018

 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e 
o representante, se for o caso; 
 
II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) 
dias contados do decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução 
CONANDA nº 170/14). 
 
§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, 
querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à 
luz das provas e argumentos apresentados pela defesa; 
 
§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será 
facultado ao representado a efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por 
defensor constituído; 
 
§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização 
da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados 
para o ato.    
 
ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas 
partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, 
notificando-se, em igual prazo, o (a) representado (a) e, se o caso, o (a) representante, 
que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à 
Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, 
da Resolução CONANDA nº 170/14).  
 
§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
decidirá em 02 (dois) dias do término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, 
se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14); 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 
6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.  
 
ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome 
do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna 
eletrônica. 

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato 
cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele 
porventura creditados serão considerados nulos.  

ART. 9º - O representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da 
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua 
prolação. 
 
ART. 10 - Os prazos previstos no art. 3º seguirão a regra do art. 172 do Código de 
Processo Civil (Lei Federal nº 5.869, de 11/01/1973), ou seja, realizar-se-ão em dias 
úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas. 
 
6.) Da Publicidade desta Resolução 

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e 
candidatos (as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do 
Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao 
público. 
 
Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará 
ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser 
encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha; 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CRUZ MACHADO - PR 

Avenida Engenheiro Ferreira Correia, s/nº, centro 
Telefone: (42) 3554-1752 

ART. 12 - A fim de que os (as) candidatos (as) não aleguem desconhecimento do teor 
desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles (as) em 02 (dois) 
momentos do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar: 
 
a.) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) 
candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da 
Resolução CONANDA nº 170/14; 
 
b.) na véspera do dia da votação. 
 

Parágrafo único - Em cada uma dessas reuniões, será lavrado Termo de Compromisso, 
assinado por todos (as) candidatos (as) a Membros do Conselho Tutelar e integrantes da 
Comissão Eleitoral, no sentido de que as regras previstas nesta Resolução serão 
devidamente respeitadas, sob pena de  impugnação da candidatura (art. 11, §6º, inciso I, 
da Resolução CONANDA nº 170/14). 
 

7.) Da Disposição Transitória 

 

ART. 13 - Quando da vigência da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015, que instituiu o 
novo Código de Processo Civil, o mencionado dispositivo legal indicado no art. 3º desta 
Resolução será substituído pelo art. 212. 

 
 

Cruz Machado, 06 de junho de 2018. 
 

 
Michelle Buchen Schorr 
Presidente do CMDCA 

 
 

 


