
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - Iicitação©r}) 88 
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, 15 de Janeiro de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 15 de 
janeiro de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

Li,  W115 
_&•• 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

N  PROCESSO 21112019 
PREGÃO ELETRÔNICO 

84/2019 

O prefeito do Município de Cruz 
Machado - PR, no uso de suas 
atribuições legais, com funda-
mento no Artigo 49 da Lei no 
8.666193, determina: 

Revogar o item 03, referente ao 
Processo 211/2019, Pregão Ele-
trônico 84/2019; 

PREGÃO PRESENCIAL n° 
01/2020 

PROCESSO n°. 01/2020 

AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta, na Comis-
são Permanente de Licitação, si-
tuada à Av. Vitória, 251/1° andar, 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
DE PREGÃO PRESENCIAL, 
com a finalidade de selecionar 
propostas objetivando Registro 
de Preço para seleção de socie-
dade objetivando a aquisição de 
combustível automotor em bom-
ba, para a frota municipal, sen-
do gasolina comum, Arla, óleo 
diesel comum e óleo diesel SiO, 
em seus itens conforme espe-
cificações constantes do Anexo 
deste edital. 

Regem a presente licitação a Lei 
Federal n° 10.520/02, o Decre-
to Municipal n° 1.050/07, sub-
sidiariamente a Lei Federal n° 
8.666193, observadas as alte-
rações posteriores, a Lei Com-
plementar n° 123/2006 e demais 
legislações aplicáveis. 

A Administração pode anular 
• 's próprios atos quando eiva-

dtt de vícios que os tornam ile-
gais, porque deles não se origi-
nam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou opor-
tunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada-, em to-
dos os casos, a apreciação judi-
cial, segundo o que preconiza o 
art. 49 da Lei 8.666/93. 

Cruz Machado, 15 de Janeiro de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

A abertura desta licitação ocor-
rerá no dia 29 (Vinte e nove) 
de Janeiro de 2020, às 09:00h 
(Nove) horas, no Auditório Muni-
cipal da Prefeitura, quando os in-
teressados deverão apresentar 
os envelopes n° 01 - Propostas 
de Preços e n° 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- 

1w w w. p mcm. p r. g ov.b ri 



5528 o Jornal O Comércio 
"a 	Quinta-feira, 16 de Janeiro de 20201 Ed. 63861 Porto União/SC 1 União daVitória/PR 

ESCLARECIMENTO Da Assessoria 

Presidente do Legislativo explica 'pagamento 
de multa' ao TCE 

Circula na imprensa regional a di-
vulgação da cobrança de multa por 
parte do Tribunal de Contas do Es-
tado (CE) ao presidente da Câmara 
de Vereadores de União da Vitória, 
Ricardo Adriano Sass. Segundo a 
comunicação, o parlamentar teria 
descumprido decisão contida no 
Acórdão n° 662109, que fomenta a 
regulamentação da situação dos 

Levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que apenas 11% dos consu-
midores brasileiros têm condições 
de pagar as despesas sazonais 
deste período, como IPTU (Imposto 
Predial " Territorial Urbano), IPVA 
(Impo, ibre Propriedade de Ve-
iculos iomotores) e material es-
colar, com os próprios rendimentos, 
sem que seja necessário fazer uma 
economia ou reserva financeira 
ao longo do ano. A pesquisa ainda 
mostra que 22% dos entrevistados 
não fizeram qualquer planejamento 
para pagar esses compromissos em 
2020. 

De acordo com o levantamento, 
para este novo ano, a maior parte 
(26%) dos entrevistados teve de 
economizar nas festas e com as 
compras de Natal para conseguir 
pagar as despesas de início de ano. 
Outros 21% guardaram ao menos 
parte do 13° salário para honrar os 
compromissos, ao passo que 17% 
disseram ter montado uma reser-
va ao longo de 2019 para cobrir os 
gastos no futuro. Outra descoberta 
é 14% passaram a fazer algum bico 
para acumular uma renda extra. 

Na avaliação da economista-che-
fe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
quem já se organizou para este mo-
mento está em situação mais con-
fortável do que aqueles que terão de 
parcelar as despesas. "O recomen-
dável é que o consumidor já tenha  

cargos comissionados. Embora a 
	

de novo concurso público. 

multa, no valor de pouco mais de RS 
	

Vale lembrar que Sass, em sua 
700 tenha sido aplicada (já foi inter- 	primeira gestão, já mobilizou a re- 

posto recurso por conta da cobran- 	alização de concurso em 2010, para 
ça), todas as medidas determinadas 

	o provimento de diversos cargos. 

estão sendo tomadas. Isso inclui, 	Desde então, nenhum outro certame 
por exemplo, a reformulação do Pla- 

	foi realizado. "Elaborei o novo plano 
no de cargos, carreira e remunera- 

	de cargos e salários e nos próximos 
ção dos servidores da Câmara, bem 

	meses será feito mais um concurso, 
como os trâmites para a realização 

	sob minha presidência. Os únicos 

traçado no final do ano passado um 
	

çamento", afirma. 
planejamento das suas despesas 

	
De acordo com um levantamento 

sazonais, separando mensalmente 
	

do SPC Brasil, na média, o brasileiro 
uma quantia para essa finalidade. 	que parcelou suas compras nata- 
Mas quem ainda não teve tempo ou 

	
mas vai terminar de pagar essas 

nem pensou nisso, precisa agilizar 
	

prestações somente em abril, o 
a organização para não passar su- 	que sinaliza um orçamento com- 
foco e manter a disciplina para que 

	
prometido para além do primeiro 

as prestações não desajustem o or - 
	

trimestre do ano. 

"Mas quem ainda não teve tempo ou nem pensou nisso, precisa 
agilizar a organização para não passar sufoco 

e manter a disciplina" 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNIcIPAl. DE CRUZ MACHADO 

CNPJ 76.339.688r1.O9Avenida Vitória n°251 CEP 84620-000 Cruz Machado Pr. 

PREGÃO PRESENCIAL n. 01/2020 PROCESSO n 01/2020 
Aviso DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta. na  Ccrrianào Pennanonle de Liolação. situada áAv. VIlória. 251/1 1  andar. LICITA. 
ÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, nau a finalidade de selecionar propostas olquli. 
vando Restro de Preço para seleção de sociedade objetivando a agsraçào de cernbuslivel adomolor 
em bomba, para a frota m,aviat, sendo gasolina conun. Ma, neo diesel canon e óleo r6e€el SIO, 
em cerro itens conforme especificaçóes corrulailen do Mexo deste edIei Regem a presente kitação 
a lei Pra/oral n'10,52M2. o Decreto Muniapai o' 1.0507. roibsielariarrente a Lei Federal n°8.666193, 
Observadas as alterações pouleriores, a Lei Complementar o' 123(2026 e demais legidaçdesapBcáveis. 
A abertura devia hcitação ocorrerá no dia 29 (Vinte e nove) de Janeiro de 2020. ás 09.02h (Nove) horas. 
no Auditório MIOéCIPai da Plefeitsna, quando os irteressados deverào apresenta os envelopes n°01. 
Proposlas de Preços e n°02. Docianeelos de Habedação a Pregoa O Edõel completo poderá em 
obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, medrorde entrega de um CO vazio, de segunda a 
sexta-feira. no horário de 14:02 ás 17. heras ou pelo endereço eletrônico hltpitrcew.pman pr.gov.br/. 
E necessà/oque, ex fazer dovidoad do Batei, oeaioformadu á Ccnássão Permanente de Lo/açOs, na 
ia-mal - bataçdo,mcm.pr.govbr -co na fax - (42)35M. 1222, a retirada do mesmo, para que possais 
ser coriuricadas posuivein elterações que se tomem necessárias. ACPL não se rnspovsazizara pela 
falta de informações relativas ex procedimento àqueles interessados que não ccotrmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Babe. Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (42) 3554-1222 ramal 243. 
Cruz Machado, 15 de Jarseso de 2020 

Prefeito Municipal 

concursos feitos até agora foram 
feitos na minha gestão", pontua o 
presidente da Casa. A multa apli-
cada é fruto de um entendimento 
do TCE de que há necessidade de 
concurso para advogado da Câma-
ra. "Acredito que o recurso será 
acolhido pelo TCE por eu ter esse 
entendimento de que agora, sendo 
gestor, posso realizar o concurso". 

No novo concurso, além do cargo 
de advogado mais um cargo será co-
locado á disposição da comunidade 
interessada. Em breve, outras infor -
mações e editais, estarão disponíveis. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUOICAÇAO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: W 1560019 
PROCESSO DE COMPRA N°155(2019 

TOMADA DE PREÇOS N°02912019 

OBJETO: CantaI ação de empresa qualificada 
para eoecsdar o projeto de implantação da rede 
de Irnoirsação pobtica para canpletar a obra 
de acesso ao parque recanto das cachoeiras. 
fernando o local mas oegoro. oSr Karl Ni~ 
Junior, Prefeito Mrarrcrpei, no uso de suas aio-
buições legam. HOMOLOGA, o procednneelo 
hoitalóso, incluindo o aio de ADJUDICAÇÃO 
prolerido em 15191(2020 referente a TOMADA 
DE PREÇOS em epigrafe, lendo narro contraia-
do o proponente ENGENENE ENGENHARIA E 
OBRAS EIRELI/CNPJ sob on' 29.852 815f. 
80, com o valer de R$ 107.404,19 (cenloe nele 
rol, quatrocentos e quatro irei, e dezenove cesta. 
vos). Publique-se. Perto Vdétia PR, 15 de janeiro 
de 2020 

Karl N,elsen ãodcr 
Preferis Municipal. 

MUNICIPIO DE PORTO VITORIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PUBLICO N°0210020 
OBJETO: Chamamento P,jbhco para cuedeeda-
rixento de instituições Fnrance,ras autorizadas 
pelo Barco Central para prestação de seMpre 
de arrecadação de Tributos Municipais, Contri-
buições de Melhoria e Terras Diversas, atraveo 
de documentos cair código de barras, envidas 
pelo rnuracip.o em ser favor, por qualquer rro. 
daádade de cobrança, conforme regras exIbe. 
toadas neste Editei e seus anexos. Os inferes-
nados deverão apresentar a documentação para 
habátação a por/ir do ela 16,01(2020. na Sede 
Da Prefeitura Mianiopai setor de LOtações e 
Contratos, focalizado á Rua Osvaldo Domes da 
Silva. 717. centro, Porto vitória - FF1, nos dias 
ides, no horário das 08lrOOmin as 11h30rrén, 
13lr00mâr ás 16lrOBri, Edital d.spovivét. Sede 
Da Prefeitura Mranrcipai, setor de Licitações e 
Contratos. localizado no mesmo endereço e Ira. 
rabio. Informações' Ferre (42(3573.1212 E.maf 

SafacaoerIoirhaxa.pr.gonbr. Gte: wem. 
por1oviIeriarngov.br . Porto Vitória - PR 15 de 
iartebo de 2020- 

Karl Nielsen Asdor 

EXTRATO DE CONTRATO N°0210020 
PROCESSOADMIP6STRATNO N°0210020 

PROCESSO DE COMPRA N°0210020 
INEXIGIBILIDADE N°021(2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VI-
TORIA. CONTRATADO ,. LIPINSKI & LIPINSKI 
LTDWCNPJ: 78.937311501.57. OBJETO 
Aqrisição de ccenbuslivel tipo gasotna carun. 
e óleo Mós comum para atender a demanda 
da frota mraaapei no aro de 2020. PRAZO DE 
EXECUÇÃO: AIA 31 de dezembro de 2020. VA-
LOR: R$ 664.509,40 )seiscentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e nove reais e quarenta 
centavos). APLICAÇÃO DE MULTA: Compete 
Contrataste P0100 Comarca de 'Mão da V44. 
na, Estado do Paraná - Pelo Vitoria PR. 15 de 
tareco de 2020 

Karl Nássen Junor Prelado Maric.pal 
LIPJNSKI 5 LIPINSKI LTDA 
CNPJ 78937.31510201-57 

Contratante Contratado 

Município de Porto Vitória 
Estado do Parará PORTARIA N°001 

Data: 02 de tremo  de p020. Ementa: Dae.gna 
Pregoerro e COmPOsiÇdo Nominativa da Equi
pe de Apoio para o Eorcldo de 2020. KURT 
NIELSEN JUNIOR, Prefeito Municipal de Porto 
A/lEna. Estalo do Paraná, no uso de atrerações 
que Soe são conferidas no artigo 7, ,rrc,00 Ida Ler 
Orgânica do Muricpio combinado com o artigo 
3°, tirano toda Lei r0 10.520192. RESOLVE. Au. 
1°. Designa Pregoeiro e respectiva Equipo de 
Apoio para atuar nos procedimentos Iiotatdrioo 
realiza/os pela Adndrrislraç8o Direta, Indireta e 
Aalio~ na modalidade Pregão, para o Exer-
cício de 2020, cosbonxe segue 
Pregoeiras: 
Laudenio Leoca/io Pan 
Ricardo Castilho de Oioca 
EnIsor Koclriridri 
Membros da Equipo de Apoio: 
Flama Dariela Dohopéab 
Edson Carlos Danlsehjk 
M. 2°. Esta Portaria entra em age na data de 
sua pubticação, produzindo seus eleitos a partir 
de 02 de janisão de 2020, revogadas as strsposi-
ções em cordIais. EdAlcio da Prefeitura MurO. 
pai de Porto VIlória, 02 de janeiro de 2020 

KURT NIELSEN JUNIOR Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE! 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNLAO DA VITORIA. PR  

ERATA 
(Jornal O Cornerdo(e 26 de dezembro 

de 2019. Ed'çãu ê382. página 07. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO N°12012019 

PROCESSO N°205/2019 
ONDE SE LÊ PROIJEFAJOMA REPRESEN-
TAÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ/MF n" 
81.706.2511-98, Ala de Registro de Pra-
ços n° 360019 (5656), Vele Global de R$ 
22442,02 (VmIe e dois ad quatrocentos; e quer 
rerrta e doer reais); 
LELA-SE: PRO6ED'ARMA REPRESENTA-
ÇÕES COMERCIAIS LTDA. CNPJ/t.IF n° 
81.705.251l-56. Ala de Registro de Pra-
pus s 3600019 (5656). Valer Global de R$ 
41.192,02 (Quarenta caris mil cento e noventa 
e dois reais); 
União daVItôéa. l4de janeiro de2õ20 

MUNICPIO DE PORTO VITORIA 
PORTO VITORIA- PARARA 
CNPJ 75.68.36619001-02 

EXTRATO DE CONTRATO W 265/2019 
PROCESSOADMINISTRATrVO N°158/2019 

PROCESSO DE COMPRA N° 156/2019 
PREGÃO N°82(2019 

CONTRATANTE. MUNICIO DE PORTO VI-
TORIA 
CONTRATADO: PERFECT PROVEDOR DE 
INTERNET I.TDNCNP): 02.493.01019021.02. 
OBJETO: SERVIÇOS lE TELECOMUNICA. 
ÇAO PARA IMPLEMENtAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO A 
INTERNET. NA  VELOCIDADE MINIMA DE 15 
UBPS, COM DISPONIBILIDADE 24 HORAS 
POR DIA, DURANTE 7 DIAS POR SEMANA. 
PRAZO DE V1GENCIA: 365 (tezenlose sessen-
ta e cinco) elas. VALOR: R$ 3.756,66 (Trás mil,, 
setecentos e cinquenta e seis rem). APLICA-
ÇÃO DE MULTA: Corroa  Coelralarde FORO: 
Comarca de União da vltdria. Estado do Parará 
- Pelo Vilória PR. 14 de janeiro de 2020. 

Karl Nislseir katoer Prefeito Municipal 
Contratasse 

PERFECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA 
CNPJ: 09.493.0100001-80 Contratada 

MUNICI5IO DE PORTO VITORIA 
PORTO VITORIA- PAJW4Á 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
EADJL92ICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0l/2020 
PROCESSO COMPRA N°01/2020 

INEXIBIWAEIE N°010020 
OBJETO: Ferneobnento de cardtuotórel tipo 
gaodása catarro, e óleo elesel cansais para 
atender adensanda da frota rnwricipal no ano de 
2020 Karl Nelsen .kjn.or Prefeito UsUal, es 
uso de ocas utribsições legais. HOIJOLOGA, o 
procoámento Iiatató,io,(tisdrindo o ato de AD-

JUDICAÇÃO p,.~ ;m 1419lt2020 refereirle 
a INEXIGI8JLIDADE eeà epigrafe, lendo carro 
vencedor o proponente: LIPINSKI & LIPINSKI 
LTDA CNPJ 78.937.315AR01-57. cais valer po-
dendo totalizar até RE 664.509.40 (Seiscentos o 
sessenta e quatro rol, queslrentos e nove reais e 
quarenta centavos(. 
Porto Vitória, t4de Janeiro de2020 

- - - 

Kort Itielsen Jurier 
Prefeilo Urricípal. 

NOTA OFICIAL 
A assessoria jurídica da presidência do Legislativo informa que o vereador Ricardo Adriano 

Sass, não descumpriu a decisão contida no Acórdão n° 662/09, que fomenta a regulamentação 
da situação dos cargos comissionados, e que todas as medidas determinadas estão sendo 

tomadas. Isso inclui, por exemplo, a reformulação do Plano de cargos, carreira e remuneração 
- dos servidores da Câmara, bem como os trâmites para a realização de concurso público. 

Por isso, foi interposto recurso em face do Acórdão, sem prejuízo da continuidade das 
medidas já adotadas. 

FALTOU DINHEIRO Da Redação 

Em cada dez brasileiros, apenas um tem 
renda para pagar despesas de início de ano 
Pesquisa da CNDL e SPC Brasil mostra que brasileiros que quitam 
despesas são minoria 


