
PORTARIA N° 230/2019

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 

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 02 de Julho de 2019. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 231/2019

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 Da-
nilo Sokolowski, matrícula n° 
960, ocupante do cargo de Au-
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 
Presencial 058/2019, referente 

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 057/2019, referente 
ao processo licitatório 136/2019, 
que tem por objeto a contrata-
ção de empresa especializada 
em mão de obra para reparos, 
reformas simples e manuten-
ções de bens imóveis públicos 
e vias públicas municipais, pelo 
período 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; 
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ao processo licitatório 137/2019, 
que tem por objeto a prestação 
de serviços de segurança do tra-
balho, para elaboração de lau-
dos técnicos de insalubridade e 
periculosidade e do PPRA, em 
atendimento as secretarias mu-
nicipais.
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 02 de Julho de 2019. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 232/2019

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 
059/2019, referente ao proces-
so licitatório 139/2019, que tem 
por objeto a aquisição de gêne-
ros alimentícios destinados para 
uso da Secretaria de Educação, 
Casa Familiar Rural e merenda 
escolar dos Centros Municipais 
de Educação Infantil e Escolas 
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, PUBLI-
QUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 02 de Julho de 2019. 

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 233/2019

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 
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Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n° 009/2018, RESOL-
VE
Art. 1° - Designar as servido-
ras Denise Wollinger, matrícula 
n°582, ocupante do cargo de 
Atendente Administrativo e Elia-
ne Solange Mikolaiewski, matrí-
cula n°926, ocupante do cargo de 
Técnica em Enfermagem, para 
acompanharem e fiscalizarem, 
a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 
SERVIÇOS MÉDICOS UNIÃO 
- CNPJ nº 19.097.466/0001-85, 
que tem por objeto a contrata-
ção da Serviços Médicos União, 
credenciada e habilitada no cha-
mamento público n°008/2019, 
para prestação de serviços téc-
nicos e procedimentos gineco-
lógicos e obstétricos para um 
bom atendimento no Hospital 
Municipal Santa Terezinha, sen-
do o prazo de contrato para 12 
(doze) meses, conforme proces-
so de Inexigibilidade de Licita-
ção 029/2019.
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, PUBLI-
QUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 02 de Julho de 2019.

EUCLIDES PASA
Prefeito Municipal 
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58.172,40 (cinquenta e oito mil 
cento e setenta e dois reais e 
quarenta centavos).

Município de Cruz Machado                                              
CONTRATANTE                                                              

Eva Bernadete Karas - ME
CONTRATADA

     EXTRATO DE ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO SOB N° 010/2018

CONTRATO/ADITIVO Nº 
002/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 
014/2018

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

CONTRATADA: Mario Gildo 
Szymanek –ME

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada ob-
jetivando a contratação de em-
presa para prestação de servi-
ços de transporte escolar (Linha 
Vitória) para os alunos da Rede 
Básica de ensino, pelo período 
de 12 (doze) meses, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital.

DO VALOR: Objeto a ser acres-
cido:
          
Turno matutino passa de 87 km 
diários para 91 km diários no va-
lor de R$ 4,70 o km.

Perfez o presente reajuste um 
valor de R$ 2.237,20 (dois mil 
duzentos e trinta e sete reais e 
vinte centavos) referente aproxi-
mados 119 dias letivos passan-
do o valor do contrato principal 
de R$ 81.780,00 (oitenta e um 
mil setecentos e oitenta reais) 
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     EXTRATO DE ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO SOB N° 021/2018

CONTRATO/ADITIVO Nº 
002/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 
012/2018

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

CONTRATADA: Eva Bernadete 
Karas - ME

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada objeti-
vando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços 
de transporte escolar (Santana 
I) para os alunos da Rede Bá-
sica de ensino, pelo período de 
12 (doze) meses, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo I do edital.

DO VALOR: Objeto a ser acres-
cido:
          
Turno matutino passa de 68,3 
km diários para 80,3 km diários 
no valor de R$ 3,60 o km.

Perfez o presente reajuste um 
valor de R$ 8.996,40 (oito mil 
novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta centavos) re-
ferente aproximados 119 dias 
letivos passando o valor do con-
trato principal de R$ 49.176,00 
(quarenta e nove mil centos e 
setenta e seis reais) para R$ 

para R$ 84.017,20 (oitenta e 
quatro mil dezessete reais e vin-
te centavos).

Município de Cruz Machado                                        
CONTRATANTE                                                              

Mario Gildo Szymanek – ME
CONTRATADA

  
     EXTRATO DE ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO SOB N° 014/2018

CONTRATO/ADITIVO Nº 
002/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2018

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

CONTRATADA: Sergio Kasnoch 
– ME

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada objeti-
vando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços 
de transporte escolar (Cruz Ma-
chado) para os alunos da Rede 
Básica de ensino, pelo período 
de 12 (doze) meses, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital.

DO VALOR: Objeto a ser acres-
cido:
          
Turno matutino passa de 65 km 
diários para 71 km diários no va-
lor de R$ 4,89 km.

Perfez o presente reajuste um 
valor de R$ 3.491,46 (três mil 
quatrocentos e noventa e um re-
ais e quarenta e seis centavos) 
referente aproximados 119 dias 
letivos passando o valor do con-
trato principal de R$ 63.570,00 

EXTRATOS
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       (sessenta e três mil quinhen-
tos e setenta reais) para R$ 
67.061,46 (sessenta e sete mil 
sessenta e um reais e quarenta 
e seis centavos).

 Município de Cruz Machado                                               
CONTRATANTE                                                              

Sergio Kasnoch – ME
CONTRATADA

     EXTRATO DE ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO SOB N° 020/2018

CONTRATO/ADITIVO Nº 
002/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2018

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

CONTRATADA: Sergio Kasnoch 
– ME

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada objeti-
vando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços 
de transporte escolar (Cruz Ma-
chado) para os alunos da Rede 
Básica de ensino, pelo período 
de 12 (doze) meses, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital.

DO VALOR: ITEM 08: Objeto a 
ser acrescido:
          
Turno matutino passa de 142,6 
km diários para 152,6 km diários 
no valor de R$ 3,92 o km.

Perfez o presente reajuste um 
valor de R$ 4.664,80 (quatro mil 
seiscentos e sessenta e quatro 
reais e oitenta centavos) refe-
rente aproximados 119 dias le-
tivos passando o valor do con-

trato principal de R$ 111.798,40 
(cento e onze mil setecentos e 
noventa e oito reais e quarenta 
centavos) para R$ 116.463,20 
(cento e dezesseis mil quatro-
centos e sessenta e três reais e 
vinte centavos).

 Município de Cruz Machado                                              
CONTRATANTE                                                              

Sergio Kasnoch – ME
CONTRATADA

     EXTRATO DE ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO SOB N° 029/2018

CONTRATO/ADITIVO Nº 
002/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 
012/2018

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

CONTRATADA: Transporte 
Santana LTDA

OBJETO: Licitação na modali-
dade de Pregão Presencial, com 
a finalidade de selecionar pro-
postas objetivando contratação 
de sociedade empresarial para 
prestação de serviço de Trans-
porte Escolar coletivo para alu-
nos da Rede Básica de Ensino.

DO VALOR: Objeto a ser acres-
cido:
          
Turno matutino passa de 80 km 
diários para 86 km diários no va-
lor de R$ 4,70 o km.

Perfez o presente reajuste um 
valor de R$ 4.474,40 (quatro mil 
quatrocentos e setenta e qua-
tro reais e quarenta centavos) 
referente aproximados 119 dias 
letivos passando o valor do con-
trato principal de R$ 75.200,00 

(setenta e cinco mil e duzentos 
reais) para R$ 79.674,40 (seten-
ta e nove mil seiscentos e se-
tenta e quatro reais e quarenta 
centavos).

 Município de Cruz Machado
  CONTRATANTE                                                              

Transporte Santana LTDA
CONTRATADA
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