
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 252/2018
CONCORRÊNCIA 008/2018

A Presidente da Comissão Per-
manente através do Departa-
mento de Licitações convoca 
a empresa PARTICIPANTE na 
1ª fase da TOMADA DE PRE-

me as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos.

Regem o presente processo a 
Lei Federal nº 8.666/93, obser-
vadas as alterações posteriores.

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
08/02/2019 as 09:30 (nove) 
horas até dia 25/02/2019 às 
09:30h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 
nos prazos estimados no edital.

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário 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 Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail – licitação@pmcm.
pr.gov.br - ou via fax – (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 

ÇOS 008/2018 para reabertura 
da sessão pública que ocorrerá 
no dia 13/02/2019 às 09:30h no 
Auditório Municipal da Prefeitu-
ra de Cruz Machado, sito à Ave-
nida Vitória, 251, Centro, para 
apuração do resultado geral da 
proposta técnica.

Cruz Machado, 07 de Fevereiro 
de 2019.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Presidente da CPL

AVISO 

CREDENCIAMENTO 001/2019

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado – PR torna público que 
estará recebendo a partir do dia 
08/02/2019, no horário de 09:30 
às 15:00 horas, documentação 
para o Credenciamento pessoas 
físicas, sendo 5 profissionais au-
tônomos, para a função de bal-
seiro com a finalidade de aten-
der à necessidade de interesse 
público. Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Consti-
tuição Federal, Lei 8.666/93, Lei 
Estadual 15.608 e as demais e 
as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à es-
pécie, mediante a celebração de 
contrato de credenciamento de 
prestação de serviços, confor-
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expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 06 de Fevereiro 
de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL nº. 
05/2019

PROCESSO nº. 08/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
 

Encontra-se aberta, na Comis-
são Permanente de Licitação, si-
tuada à Av. Vitória, 251/1º andar, 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
DE PREGÃO PRESENCIAL, 
com a finalidade de selecionar 
propostas objetivando a contra-
tação de empresa especializada 
para prestação de serviço de fu-
neral, sepultamento e translado 
destinados à Concessão de Be-
nefício Eventual Auxílio Funeral, 
concedido através da Secreta-
ria de Assistência Social para 
pessoas que se encontram em 
vulnerabilidade social, sendo 
o período de contratação para 
12 (doze) meses, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo deste edital.

Regem a presente licitação a Lei 
Federal nº 10.520/02, o Decre-
to Municipal nº 1.050/07, sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93, observadas as alte-
rações posteriores, a Lei Com-
plementar nº 123/2006 e demais 
legislações aplicáveis.
 
A abertura desta licitação ocorre-
rá no dia 20 (Vinte) de Fevereiro 
de 2019, às 09:30h (Nove e trin-
ta) horas, no Auditório Municipal 
da Prefeitura, quando os inte-
ressados deverão apresentar os 

envelopes nº 01 - Propostas de 
Preços e nº 02 - Documentos de 
Habilitação ao Pregoeiro (a). 
  
O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega de um CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário 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 Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail – licitação@pmcm.
pr.gov.br - ou via fax – (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 06 de Fevereiro 
de 2019. 
  

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 10/2019 

PROCESSO DE DISPENSA Nº 
03/2019 – PMCM 

CONTRATANTE: Município 
de Cruz Machado, Estado do 

Paraná. 

CONTRATADO: Gráfica e Edito-
ra Kaygangue Ltda.

OBJETO: A presente dispensa 

de licitação visa a contratação 
de empresa para aquisição de 
nota fiscal de produtor em for-
mulário contínuo, conforme es-
pecificações em anexo ao pro-
cesso, para atender a demanda 
do Setor de notas de produtor 
rural e Secretaria de Agricultura 
desta municipalidade.
VALOR TOTAL: R$ 7.650,00 
(Sete mil seiscentos e cinquenta 
reais).
PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses

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

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE                                  

Gráfica e Editora Kaygangue 
Ltda

CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 03/2019 
Interessado: Secretaria Munici-
pal de Agricultura

À vista dos elementos contidos 
no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JU-
RÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no 
artigo 24 inciso II da Lei Federal 
8.666/93, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO nº 
10/2019.

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
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PROCESSO DE DISPENSA Nº 
04/2019 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná. 

CONTRATADO: Comércio de 
produtos agropecuários Almei-
da, CNPJ: 72.541.352/0001-
65 e Comercial de Secos e 
Molhados Otto Ltda, CNPJ: 
76.338.979/0001-74.

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa objetivando o for-
necimento de ferro3/8, ferro ½ e 
ferro 5/8, destinado para amplia-
ção da cobertura e piso do local 
onde é realizada a triagem dos 
resíduos, no Centro de Triagem 
desta municipalidade localizado 
na Terceira Vicinal Vitória.
VALOR TOTAL: R$ 6.588,00 
(Seis mil quinhentos e oitenta e 
oito reais)
PRAZO DE CONTRATO: 03 
meses

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

 
Município de Cruz Machado 

CONTRATANTE                        

Comércio de produtos agrope-
cuários Almeida
CONTRATADO

Comercial de Secos e Molha-
dos Otto Ltda

CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 04/2019
Interessado: Secretaria Munici-
pal de Obras
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Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa para aquisição de 
nota fiscal de produtor em for-
mulário contínuo, conforme es-
pecificações em anexo ao pro-
cesso, para atender a demanda 
do Setor de notas de produtor 
rural e Secretaria de Agricultura 
desta municipalidade.
Favorecido: Gráfica e Edito-
ra Kaygangue Ltda, CNPJ: 
75.624.932/0001-04

Valor Total R$ 7.650,00 (Sete 
mil seiscentos e cinquenta reais)

Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção nº 03/2019.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.39.00.00.00

Dotação orçamentária: 
08.01.2.062.3.3.90.39 – Assis-
tência Agropecuária Vegetal

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

Cruz Machado-PR, 06 de Feve-
reiro de 2019. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
14/2019

À vista dos elementos contidos 
no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JU-
RÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no 
artigo 24 inciso II da Lei Federal 
8.666/93, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO nº 
14/2019.

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa objetivando o for-
necimento de ferro3/8, ferro ½ e 
ferro 5/8, destinado para amplia-
ção da cobertura e piso do local 
onde é realizada a triagem dos 
resíduos, no Centro de Triagem 
desta municipalidade localizado 
na Terceira Vicinal Vitória.
Favorecido:Comércio de pro-
dutos agropecuários Almei-
da, CNPJ: 72.541.352/0001-
65 e Comercial de Secos e 
Molhados Otto Ltda, CNPJ: 
76.338.979/0001-74. 

Valor Total R$ 6.588,00 (Seis mil 
quinhentos e oitenta e oito re-
ais).

Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção 04/2019.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00.00.00

Dotação orçamentária: 
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       07.01.2.010.3.3.90.30 

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

Cruz Machado-PR, 05 de Feve-
reiro de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal
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