
DECRETO N° 3095/2019

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

FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar os servidores 
Michelle B. Schorr, matrícula 
n°1123, ocupante do cargo de 
Psicóloga, Daniela G. Wierzebi-
cki, matrícula n°1084, ocupante 
do Cargo de Nutricionista, Sid-
nei Milczuk, matrícula n°593, 
ocupante do cargo de Técni-
co em Agropecuária e Adriana 
Otto, matrícula n°183, ocupan-
te do cargo de Professor (a),  
para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato que será 
celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Presencial 019/2019, referente 
ao processo licitatório 051/2019, 
que tem por objeto a locação de 
espaço físico para realização de 
eventos e reuniões promovidos 
pelas diversas secretarias desta 
municipalidade.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 

RESCINDIR CONTRATO 

Artigo 1º - Com a servidora: IVE-
TE OCZUST NITEK (matr. nº 
956), portadora da Carteira de 
Trabalho nº 3901687/0020-PR 
e RG. 9.316.976-0/PR, do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, 
por motivo de pedido de demis-
são, a contar do dia 30 de abril 
do ano em curso.

Artigo 2º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições 
em contrário.
 
Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 26 de 

abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIAS

PORTARIA N° 114/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
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08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 115/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Nila Celina k. Nallon, matrícula 
n°907, ocupante do cargo de 
Professor (a), para acompa-
nhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato que será 
celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Presencial 023/2019, referente 
ao processo licitatório 059/2019, 
que tem por objeto a aquisição 

de estrutura metálica incluin-
do instalação, destinada para 
a cobertura das torres de caixa 
d'água, nos Centros Municipais 
de Educação Infantil Antiocho 
Pereira e Maria Gaioski Busch.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 116/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Graziela Braun, matrícula n° 
1606, ocupante do cargo de Au-
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xiliar Administrativo, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato que 
será celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Cruz Machado e 
a empresa vencedora do Pregão 
Eletrônico 020/2019, referente 
ao processo licitatório 055/2019, 
que tem por objeto a aquisição 
e recarga de cartuchos e toners 
para manutenção das atividades 
administrativas das diversas Se-
cretarias Municipais, pelo perío-
do de 12 (doze) meses.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 25 de Março de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 117/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
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nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar o servidor Sid-
nei Milczuk, matrícula n°593, 
ocupante do cargo de Técnico 
em Agropecuária, para acompa-
nhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato que será 
celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Eletrônico 021/2019, referente 
ao processo licitatório 057/2019, 
que tem por objeto a aquisição 
de 01 Retroescavadeira com pá 
carregadeira, 01 (um) veículo 
tipo furgão zero Km 2019/2019 
e 01 (um) automóvel zero Km 
com capacidade para 5 (cinco) 
passageiros 2019/2019, desti-
nados para a Secretaria de Agri-
cultura desta municipalidade, 
através de recurso proveniente 
de emenda parlamentar.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.
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(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servido-
ra Marlene Sczibor, matrícula 
n°997, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, para 
acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contrato 
que será celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Ma-
chado e a empresa vencedora 
do Pregão Eletrônico 022/2019, 
referente ao processo licitatório 
058/2019, que tem por objeto 
a aquisição de poste colonial e 
bancos destinados para revitali-
zação da Praça Papa Pio XII.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 118/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 119/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Cristiane Gruber Narineczki, 
matrícula n°1394, ocupante do 
cargo de Assistente Administra-
tivo, para acompanhar e fisca-
lizar, como titular, a execução 
do Contrato que será celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e a empresa ven-
cedora do Pregão Presencial 
024/2019, referente ao proces-
so licitatório 062/2019, que tem 
por objeto a aquisição de pro-
dutos de limpeza e materiais de 
copa e cozinha destinados para 
as Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil 
desta municipalidade, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
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       e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 120/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar o servidor José 
de Oliveira, matrícula n° 1496 
, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo,, para acompa-
nhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato que será 
celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Presencial 025/2019, referente 
ao processo licitatório 063/2019, 
que tem por objeto a aquisição 
de madeira serrada de eucalip-
to, pinus e pinheiro, destinados 
para o uso do setor de Obras, 
bem como reparos em pontes 
do interior desta municipalidade.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-

cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 121/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar os servidores 
Marlei Mitura, matrícula n°915, 
ocupante do Cargo de Coorde-
nadora Pedagógica, Cristiane 
Gruber Narineczki, matrícula 
n°1394, ocupante do cargo de 
Assistente Administrativo e Val-
ter Frenzel, matrícula n°527, 
ocupante do cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, para acom-
panhar e fiscalizar a execução 

do Contrato que será celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e a empresa ven-
cedora do Pregão Presencial 
026/2019, referente ao processo 
licitatório 065/2019, que tem por 
objeto a prestação de serviços 
de dedetização das Escolas Mu-
nicipais e Centros Municipais de 
Educação Infantil, no Prédio do 
Hospital Municipal e Centro de 
Saúde, Casa Lar e CRAS des-
ta municipalidade, sendo a área 
total de aproximadamente 8.848 
metros quadrados de paredes.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
 REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 122/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
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e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 124/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Helen Oczust, matrícula n°1444, 
ocupante do cargo de Assis-
tente Social, para acompanhar 
e fiscalizar, como titular, a exe-
cução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e LUDOVICO 
GURAL  (Pessoa Física) CPF nº 
215.359.229-15, que tem por ob-
jeto a locação de um imóvel por 
um período de 06 (seis) meses a 
contar da data de assinatura do 
contrato, para servir de moradia 
para a família da Senhora Jane-
te Stenzel em virtude da mesma 
se encontrar em situação de 
risco pessoal e vulnerabilidade 
social, conforme resultado do 
processo licitatório 056/2019, 
Contrato 057/2019, Dispensa de 

(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Lucia Hulhak, matrícula n° 1110 
, ocupante do cargo de Enfer-
meiro (a), para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execu-
ção do Contrato que será ce-
lebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Presencial 027/2019, referente 
ao processo licitatório 067/2019, 
que tem por objeto a aquisição 
de produtos de limpeza hospita-
lar, destinados para desinfecção 
do Hospital Municipal Santa Te-
rezinha e Postos de Saúde.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N°123/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
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FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Michelle B. Schorr, matrícula 
n°1123, ocupante do cargo de 
Psicóloga, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a execu-
ção do Contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado e a empresa SERVI-
ÇO NACIONAL DE APRENDI-
ZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
- CNPJ n° 03.776.284/0028-10, 
que tem por objeto a contrata-
ção de empresa especializada 
para ministrar cursos profissio-
nalizantes visando o desenvol-
vimento de programas de Edu-
cação Profissional, destinado a 
atender demandas na qualifica-
ção e aperfeiçoamento aos ins-
critos no Cadastro único e be-
neficiários do Programa Bolsa 
Família, por meio do projeto de 
Escola Móvel do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial - 
SENAI-PR, conforme resultado 
do processo licitatório 064/2019, 
contrato 058/2019, Dispensa de 
Licitação 024/2019.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
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Licitação 023/2019.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 125/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar a servidora 
Helen Oczust, matrícula n°1444, 
ocupante do cargo de Assis-
tente Social, para acompanhar 
e fiscalizar, como titular, a exe-
cução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e DILSON SZI-

BOR  (Pessoa Física) CPF nº 
251.590.738-50, que tem por 
objeto a locação de um imóvel 
por um período de 03 (três) me-
ses a contar da data de assina-
tura do contrato, para servir de 
moradia para a família da Se-
nhora Sueli Josefa Stadnicki em 
virtude da mesma se encontrar 
em situação de risco pessoal e 
vulnerabilidade social, conforme 
resultado do processo de Dis-
pensa de Licitação 025/2019.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 126/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666/93), considerando o De-

creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar os servidores 
Marcelo Rocha Ville, matrícula 
n°143, ocupante do Médico Ve-
terinário e Márcio Roberto Sen-
na, matrícula n°453, ocupante 
do cargo de Médico Veterinário, 
para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato que será 
celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora do Pregão 
Eletrônico 028/2019, referente 
ao processo licitatório 068/2019, 
que tem por objeto a aquisição 
de 02 (dois) veículos tipo furgão 
zero Km 2019 e 01 (um) ultras-
som digital portátil veterinário, 
destinados para a Secretaria de 
Agricultura desta municipalida-
de.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° -  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

ERRATA
PORTARIA 089/2019, Publicada 
na edição n° 1731 do Diário Ofi-
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cial, no dia 25 de Abril de 2019.
Onde lê-se: 
Art. 1° - Designar a servidora 
Graziela Braun, matrícula n° 
1606, ocupante do cargo de Au-
xiliar Administrativo, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato cele-
brado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e as em-
presas ANDERSON BARCZAK 
- CNPJ n° 07.950.393/0001-
43, COMERCIAL DE SECOS 
E MOLHADOS OTTO LTDA 
- CNPJ n° 76.338.979/0001-74 
e COMÉRCIO DE COMBUSTÍ-
VEIS CRUZ MACHADO  - CNPJ 
n° 02.094.297/0004-70, que tem 
por objeto a aquisição de gás de 
cozinha engarrafado tipo P-13 e 
P-45 para manutenção das ati-
vidades das Secretarias Munici-
pais, conforme resultado do pro-
cesso licitatório 001/2019, Ata 
de Registro de Preços 001/2019, 
Pregão Presencial 001/2019.

Leia-se:
Art. 1° - Designar a servidora 
Graziela Braun, matrícula n° 
1606, ocupante do cargo de Au-
xiliar Administrativo, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍ-
VEIS CRUZ MACHADO  - CNPJ 
n° 02.094.297/0004-70, que tem 
por objeto a aquisição de gás de 
cozinha engarrafado tipo P-13 e 
P-45 para manutenção das ati-
vidades das Secretarias Munici-
pais, conforme resultado do pro-
cesso licitatório 001/2019, Ata 
de Registro de Preços 001/2019, 
Pregão Presencial 001/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-
-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

em 26 de Abril de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

PORTARIA  Nº  127 , DE 26 
abril 2019.

O Prefeito Municipal de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
no uso da competência que lhe 
conferem o Art. 77, Inciso XXIV, 
da Lei Orgânica, e com funda-
mento nos Arts. 142, 147 e 151, 
todos da Lei nº 01/2006 de 29 
de maio de 2006, 

RESOLVE:
 Art. 1º - Prorrogar, por 30 
(trinta) dias, o prazo de conclu-
são dos trabalhos da Comissão 
de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, designada pela Portaria 
nº 053/2019, de 01 de março 
de 2019, publicada no D.O. nº 
1667, de 01 de março de 2019, 
referente aos oficio nº 07/2019 
e 24/2019, ante as razões apre-
sentadas no Memorando nº 10, 
de 25 de abril de 2019.
 Art. 2º - Esta Portaria en-
tra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES

AVISO 

CREDENCIAMENTO 006/2019

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado – PR torna público que 

estará recebendo a partir do dia 
29/04/2019, no horário de 09:00 
às 15:00 horas, documentação 
para o Credenciamento pessoa 
física, sendo profissional autô-
nomo, para prestação de serviço 
de um instrutor de música, com 
finalidade de ministrar aulas de 
música e ensaios da Banda Mu-
nicipal, no Barracão das Artes 
desta municipalidade, interes-
sados em firmar contrato com 
a Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado, conforme dispos-
to na Constituição Federal, Lei 
8.666/93, Lei Estadual 15.608 
e as demais e as demais dispo-
sições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, mediante 
a celebração de contrato de cre-
denciamento de prestação de 
serviços, mediante 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 
29/04/2019 as 09:00 (nove) 
horas até dia  15/05/2019 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 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-
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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, 25 de Abril de 
2019. 

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 
28/2019

PROCESSO nº. 68/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
aquisição de 02 veículos tipo 
furgão (zero Km) 2019 e 01 ul-
trassom digital portátil veteriná-
rio, destinados para à Secretaria 
de Agricultura desta Municipali-
dade, conforme especificações 
detalhadas constantes do Ane-
xo I deste edital
RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
29/04/2019 às 09:00 horas do 
dia 14/05/2019.
ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 14/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 14/05/2019.
REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF).
FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR ITEM
INFORMAÇÕES E ENTREGA 
DO EDITAL:

No endereço https://www.bll.org.
br
Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR.
No sítio: www.pmcm.pr.gov.br
HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 
horas
FONE/FAX: (0xx42)3554-1222

Cruz Machado, 25 de Abril de 
2019

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL nº 
29/2019

PROCESSO nº 70/2019

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 
na prestação de serviços de pu-
blicações em jornal, no formato 
Tabloide ou Standard, com cir-
culação Local e de no mínimo 02 
(duas) edições semanais, para 
atuar como órgão de imprensa 
oficial do Município de Cruz Ma-
chado PR, em seus itens confor-
me especificações constantes 
do Anexo I 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 ocor-
rerá no dia 14 (Quatorze) de 
Maio de 2019, às 14:30h (qua-
torze e trinta) horas, no Audi-

tório Municipal da Prefeitura, 
quando os interessados deve-
rão apresentar os envelopes nº 
01 - Propostas de Preços e nº 
02 - Documentos de Habilitação 
a Pregoeira.
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 – licitacaoo@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, 25 de Abril de 
2019.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 84/2019

PROCESSO DE DISPENSA Nº 
26/2019 

CONTRATANTE: Município 
de Cruz Machado, Estado do 
Paraná. 

CONTRATADO: HARMONIZE 



9 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017Edição N° 1732 | Ano 7 | Cruz Machado (PR) | Sexta-Feira | 26 de Abril de 2019

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
TEXTIL EIRELI

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à aquisição de 
camisetas personalizadas para 
o PROERD (Programa Educa-
cional de Resistência às Dro-
gas e à Violência) turma 2019, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Educação desta municipalida-
de em conjunto com a Polícia 
Militar.

VALOR TOTAL: R$ 5.268,80 
(Cinco mil duzentos e sessenta 
e oito reais e oitenta centavos).
PRAZO DE CONTRATO: 3 
meses

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

Município de Cruz Machado  
CONTRATANTE        

                                   
HARMONIZE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO TEXTIL EIRELI

CONTRATADO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 26/2019. 
Interessado: Secretaria Munici-
pal de Educação

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 
84/2019.

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 à aquisição de 
camisetas personalizadas para 
o PROERD (Programa Educa-
cional de Resistência às Dro-
gas e à Violência) turma 2019, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Educação desta municipalidade 
em conjunto com a Polícia Mili-
tar.

Favorecido: HARMONIZE 
INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO TEXTIL EIRELI, CNPJ: 
04.489.202/0001-08

Valor Total R$ 5.268,80 (Cinco 
mil duzentos e sessenta e oito 
reais e oitenta centavos).
Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção nº26/2019.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00.00.00

Dotação orçamentária: 
06.01.2.021.3.3.90.30 – Manu-
tenção e Desenvolvimento da 

Educação

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, 26 de Abril 

de 2019.

DIVERSOS

AVISO DE RATIFICAÇÃO
ERRATA

A Publicação realizada no Diá-
rio Oficial de Atos do Município 
de Cruz Machado, na Edição 
N° 1731, de Quinta-Feira, 25 
de Abril de 2019, nas páginas 

14, 15 e 16, DEVERÁ SER 
DESCONSIDERADA, DEVIDO 
A ERRO DE PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 
001/2019 – página 14

ANEXO I – páginas 15 e 16

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz machado, 25 de abril 

de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal



10 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017Edição N° 1732 | Ano 7 | Cruz Machado (PR) | Sexta-Feira | 26 de Abril de 2019

              Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
        Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

                                 Telefone: (42) 3554.1222 
                           CNPJ nº 76.339.688/0001-09 

      

_______________________________________________________________ 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2019 

 
 

O Prefeito Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, resolve CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo 
Seletivo n° 002/2019 de Estagiários, na ordem classificatória, para comparecerem no prazo 
de 03 (Três) dias no Departamento de Recursos Humanos, situado no Prédio da Prefeitura 
Municipal, para apresentação de documentos, a partir do dia 26 de abril de 2019 às 
13h30min, conforme ANEXO I. 
 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 
Cruz Machado - PR, 26 de abril de 2019. 

 
 
 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017Edição N° 1732 | Ano 7 | Cruz Machado (PR) | Sexta-Feira | 26 de Abril de 2019

              Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
        Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 

                                 Telefone: (42) 3554.1222 
                           CNPJ nº 76.339.688/0001-09 

      

_______________________________________________________________ 

 

ANEXO I. 
 
Informática: Estar cursando Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, 
Ciência da Computação Técnico em Informática ou Análise de Sistemas. 

CLAS
. 

Nº DA 
INSCRI

ÇÃO 
 

 
CANDIDATO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
NOTA 

01 001 Samanta Adriane Sedlaczek Luchoski 13/05/1996 88 

 
 
Engenharia: Estar cursando Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo. 

CLAS
. 

Nº DA 
INSCRI

ÇÃO 
 

 
CANDIDATO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
NOTA 

01 179 Camila Stacny Uss 19/06/2001 82 

 
 
Direito: Estar cursando Bacharelado em Direito. 

CLAS
. 

Nº DA 
INSCRI

ÇÃO 
 

 
CANDIDATO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
NOTA 

01 71 Yhudi Gavin Rodrigues 17/07/2001 84 

 
 
 

O não comparecimento acarretará na perda do direito a vaga. 
 


