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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 304/2018

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-
CAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
nº 01.964.690/0003-23, que tem 
por objeto a contratação de empre-
sa autorizada pelo fabricante para 
aquisição de materiais e contratação 
de serviços destinados a revisão de 
500 horas, das maquinas Escava-
deira Hyundai R160 5021, frota 
207 e Escavadeira Hyundai R160 
5021 frota 203, pertencente ao de-
partamento de obras desta munici-
palidade., conforme resultado do 
processo licitatório Inexigibilidade 
de Licitação nº 025/2018, (Processo 
132/2018).

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 305/2018

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 Valter 
Frenzel, matrícula nº527, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviços 

PORTARIAS
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Gerais, para acompanhar e fisca-
lizar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Cruz Machado e a 
empresa ATITUDE AMBIENTAL 
LTDA, CNPJ nº 07.075.504/0001-
10, que tem por objeto a contratação 
de empresa para coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de re-
síduos gerados no sistema de saúde 
(Hospital, Postos de Saúde, Centro 
de Saúde e odontológico) em aten-
dimento à Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, conforme resulta-
do do processo licitatório Dispensa 
de Licitação nº 038/2018, (Processo 
134/2018).

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 306/2018

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 Silvio 
Tymus, matrícula nº105, ocupante 
do cargo de Engenheiro Civil, para 
acompanhar e fiscalizar, como ti-
tular, a execução do Contrato cele-
brado entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa DE-
CIO PACHECO CONSTRUCOES, 
CNPJ nº 76.986.702/0001-58, que 
tem por objeto a contratação de em-
presa especializada em serviços de 
engenharia para recuperação (cas-
calhamento) da estrada que liga 
Santana até a Ponte do Gavazzo-
ni, conforme resultado do proces-
so licitatório Tomada de Preço nº 
004/2018, Processo 133/2018, Con-
trato 120/2018.

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 307/2018

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 Ma-
ria Luiza Werus, matrícula nº580, 
ocupante do cargo de Auxiliar Ad-
ministrativo, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execu-
ção do Contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado e a empresa MAURO 
S.KRINSKI & CIA LTDA, CNPJ 
nº 95.684.8666/0001-75, que tem 
por objeto a prestação de serviços 
de capacitação e treinamento para 
servidores municipais que atuem na 
formação do índice de participação 
do município no ICMS, pelo perío-
do de 12 meses, conforme resulta-
do do processo licitatório Tomada 
de Preço nº 002/2018, Processo 
100/2018, Contrato 121/2018.

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.

Edição N° 1510 | Ano 6 | Cruz Machado (PR) | Quarta-Feira | 11 de Julho de 2018
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz Ma-
chado, Estado do Paraná, em 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 308/2018

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 Sidnei 
Milczuk, matrícula nº593, ocupante 
do cargo de Técnico em Agropecuá-
ria, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a empre-
sa LEONI APARECIDA SZALA 
SIEDLOWSKI - EIRELI, CNPJ nº 
30.443.278/0001-02, que tem por 
objeto a contratação de serviços de 
Hora Máquina, para prestação dos 
serviços de terraplanagens em ge-
ral para prestação dos serviços con-
templados no "Programa Hora Má-
quina", conforme Lei 1411/2013, 
conforme resultado do processo 
licitatório Pregão Presencial nº 
066/2018, Processo 131/2018, Con-
trato 123/2018.

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 309/2018

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 a empresa F.B BORGES 
EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ 
nº 24.754.357/0001-23, que tem por 
objeto a aquisição de equipamentos 
de processamento de dados (tablet 

e projetor) destinados ao centro de 
Saúde Dr. Carlos Renato Passos 
desta municipalidade, através de 
recursos provenientes da emenda 
parlamentar: 28450003, conforme 
resultado do processo licitatório 
Pregão Eletrônico nº056/2018, Pro-
cesso 110/2018, Contrato 125/2018.

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 310/2018

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
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Art. 1º - Designar a servidora Adria-
na Kaziuk Mackowiak, matrícula 
nº946, ocupante do cargo de Di-
retora Municipal de Saúde, para 
acompanhar e fiscalizar, como titu-
lar, a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e a empresa R. AN-
TUNES DE LIMA & CIA LTDA, 
CNPJ nº 05.516.868/0001-62, que 
tem por objeto a aquisição de equi-
pamento de processamento de dados 
(computador) destinado ao centro 
de Saúde Dr. Carlos Renato Passos 
desta municipalidade, através de 
recursos provenientes da emenda 
parlamentar: 28450003, conforme 
resultado do processo licitatório 
Pregão Eletrônico nº056/2018, Pro-
cesso 110/2018, Contrato 126/2018.

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 311/2018

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 
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 
VINICIUS GUILHERME DOS 
SANTOS INFORMÁTICA - ME, 
CNPJ nº 97.546.883/0001-71, que 
tem por objeto a aquisição equipa-
mentos de processamento de dados 
(tablet) destinados ao de Saúde Dr. 
Carlos Renato Passos desta muni-
cipalidade, através de recursos pro-
venientes da emenda parlamentar: 
28450003, conforme resultado do 
processo licitatório Pregão Eletrôni-
co nº056/2018, Processo 110/2018, 
Contrato 127/2018.

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 09 de 

Julho de 2018.

   EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 312/2018

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 UNI TURBOS LTDA, 
CNPJ nº 03.643.099/0001-38, que 
tem por objeto a aquisição de ma-
teriais e mão de obra destinados a 
manutenção corretiva do veículo 
Pick-up Maindra - frota 161 - pla-
cas AYK 5017, pertencente departa-
mento de obras desta municipalida-
de, conforme resultado do processo 
licitatório Dispensa de Licitação 
nº039/2018, Processo 135/2018, 
Contrato 128/2018.

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-
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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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 313/2018

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 Sidnei 
Milczuk, matrícula nº593, ocupante 
do cargo de Técnico em Agropecuá-
ria, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a empre-
sa LUIZ FRANCISCO ANTUNES 
DE LIMA & CIA LTDA, CNPJ nº 
82.326.828/0001-07, que tem por 
objeto a prestação de serviços de 
transporte e destinação final de Re-
síduos Sólidos Urbanos (rejeitos) 
da Unidade de Triagem do Muni-
cípio para aterro sanitário licencia-
do, conforme resultado do proces-
so licitatório Pregão Presencial 
nº064/2018, Processo 128/2018, 

Contrato 129/2018.

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 09 de 
Julho de 2018.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO

PROCESSO 149/2018
LICITAÇÃO 74/2018

O Município de Cruz Machado, tor-
na público para conhecimento dos 
interessados, a alteração na data de 
abertura da licitação 74/2018, pro-
cesso 149/2018, haja vista que a 
publicação do aviso do edital não 
atendeu ao prazo estipulado na Lei 
8.666/93. 

Altera-se a data de abertura da lici-

tação para o dia 30/07/2018 
às 09:00 horas. 

Permanecem inalteradas todas as 
demais condições constantes no 
edital originário.
           
Cruz Machado, 10 de Julho de 2018.

VERA MARIA BENZAK
KRAWCZYK

Pregoeira

LICITAÇÕES


