
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se na sala 
de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, n°251, Centro, a 
Presidente da Comissão de Licitações, Sr' Vera Maria Benzak Krawczyk e membros da Equipe 
de Apoio, Sr- Lilian Maciel de Oliveira e Sr- Nivaldo Budin se reuniram na sala do auditório da 
Prefeitura para análise dos documentos de habilitação da profissional Fernanda de Fátima 
Podgurski, a qual protocolou os mesmos no dia 1410412020, referente ao credenciamento n° 
002/2020, cujo objeto é a contratação de profissionais da área da saúde, para prestação 
de serviços junto á Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo será para assistência na 
prevenção e combate a "Pandemia" do Covid-19, de importância internacional. Ressalta-
seque na abertura da sessão pública haviam duas vagas para o cargo de enfermeira. Durante 
a conferência, constatou-se a falta de algumas negativas, sendo a federal, estadual e 
municipal. A Comissão de Licitação em conformidade com o Artil do Decreto Estadual n° 
450712009, solicitou a complementação da documentação ao interessado. 

Aos quatro dias do mês de maio de dois e mil e vinte a documentação faltante foi 
apresentada pela profissional Fernanda de Fátima Podgurski, a qual foi conferida e rubricada 
pela presidente da CPL e demais membros, o credenciamento encontra-se em conformidade 

com o edital, sendo a seguinte classificação e pontuação: 

Item 01 - Profissional Enfermeiro 

1°: Fernanda de Fátima Podgurski —40 pontos 

O resultado será publicado no sitia da prefeitura municipal www.ymcm.pr.Qov.br, será 
concedido o prazo recursal a contar da data de publicação. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

Presidente da CLP 

o - Q 
Me bro da CLP 	 Membro da CLP 



Olã rio Oficial do municpio de Cruz Machado 

[5) 	Edição N°19791 Ano SI  Cruz Machado (PR) 1 Terça-Feira 105 de Maio de 2020 	 IPEI 
formidade com a Lei Comple-
mentar n° 00112006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Titulo de Prêmio, período aqui-
sitivo 201512020, (parcela 113), 
no período de 0610512020 à 
0410612020. 

Registre-se e Publique-se; 

Edificio da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 05 de 
maio de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N'24812020 

DATA: 05 DE MAIO DE 2020. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

Ao servidor, LUIZ MARCE-
LO GLAZA (matr. n° 583), 
CTPS n°  24941100021-PR e 
RG. 4.563682-8/PR, admiti-
do em 01/11/2001, em con-
formidade com a Lei Comple-
mentar ri 0  001/2006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 200612011, (parcela 213), 
no período de 0610512020 à 
0410612020, 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 05 de 
maio de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

ui.IIvt€•1* 

kEÕENCIAfNtO — CHA-
MAMENTO PUBLICO no  

• 002/202O 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos quinze dias do mês de abril 
de dois mil e vinte, às dez horas ]  
reuniram-se na sala de Auditório 
Municipal, do prédio da Prefei-
tura Municipal, sito a Av. Vítá-
ria, n°251, Centro, a Presidente 
da Comissão de Licitações, Sra 
Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio ]  
Sr°  Lilian Maciel de Oliveira e 
Sr° Nivaldo Budin se reuniram 
na sala do auditório da Prefeitu-
ra para análise dos documentos 
de habilitação da profissional 
Fernanda de Fátima Podgurski ]  
a qual protocolou os mesmos 
no dia 1410412020, referente ao 
credenciamento n° 00212020, 
cujo objeto ê a contratação de 
profissionais da área da saúde, 
para prestação de serviços junto 
à Secretaria Municipal de Saú-
de, cujo objetivo será para as-
sistência na prevenção e com-
bate a "Pandemia" do Covid-19, 
de importância internacional. 
Ressalta-se que na abertura da 
sessão pública haviam duas va-
gas para o cargo de enfermeira. 
Durante a conferência, consta-
tou-se a falta de algumas nega-
tivas, sendo a federal, estadual 
e municipal. A Comissão de Li-
citação em conformidade com 
o Art.11 do Decreto Estadual n °  
4507/2009, solicitou a comple-
mentação da documentação ao 
interessado. 
Aos quatro dias do mês de maio 
de dois e mil e vinte a documen- 

tação faltante foi apresentada 
pela profissional Fernanda de 
Fátima Podgurski, a qual foi con-
ferida e rubricada pela presiden-
te da CPL e demais membros, 
o credenciamento encontra-se 
em conformidade com o edital, 
sendo a seguinte classificação e 
pontuação: 
Item 01 - Profissional Enfermei-
ro 
1 0: Fernanda de Fátima Podgur-
ski - 40 pontos 
O resultado será publicado no 
sitio da prefeitura municipal 
www.pmcm.pr.gov.br, será con-
cedido o prazo recursal a contar 
da data de publicação. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio e pro-
fissionais presentes. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 

Membro da CLP 

1 
TERMOADITIVOAO CONTRA- 

TO SOB N ° 110/2016 
CONTRATO/ADITIVO N °  

001/2020 
PROCESSO N°20612016 

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

CONTRATADA: CLINICA DE 
FONOAUDIOLOGIA RODRI-
GUES LTDA —ME 

OBJETO: LICITAÇÃO NA MO- 
DALIDADE DE PREGÃO PRE- 



Jornal O Comércio 
Torça-Feira, 05 de Maio de 2020 F Ed. 6431 Porto União/SC 1 União da VitóriaJPR 1 r:.'L. 

FnEFEITURA MUMCIPAL DE UNIAO OA\ITÕRIA- F 

TEfO *CII1VO 10020 i5S12  
.40 corrRTo t268120iú {5424 
PREGÃO ELEmONICD N' slaola 

PROCESSO N fAet1Ol9 
ORJETD DO ADITAMENTO: D Rescuilroda Erflesljos.Finuneo. 
DEJETO DO cONTRATO: Replain de pnaçaa pare eat,Jo da matula nebdisa cpilaardad c-da 
as Uslasdes Edebas de Suade do Mun is da Uniba da Võda PR. nbrrne WeA q  enrdadee 
e exigasm eslabeIedas neste ediLrá -..E 
CONTR4TAOC AONU5 MEO COMËRGID DE PRODiJTOS HDSPLTALARES E MEDICAMENTOS 
LIDA, de" 3JSelBOdSOD!.0S 

DO OLANrrrAT:vo: Pneu maralerfla da eqsdlbds eoarãraios-fsrenouirs enrra as pedes o fere 
ficará rnsjstado na estar lala de R$ S 1t0 57  (Cinco mil ceoba e dez resina einqaenb e usla mute,asI. 
FUMDME)ITO LEGAL Ae:co 	Inda Li arneav de Lla Fedeeai n fi.6S6S3 cem suas arsçdes. 
FOROS Co'nnecade Untãoda A1ldda. 
Uni de Wõhe Soda abri de 2023. 

SISTEMA MP 
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r 

Nova oportunidade 
no campo 

- 	 A preocupação do SEN-PA com as novas 
não ica hoje. Estápresenle em pEOpfDI1aS como oÂgunh o,  
que prepara as cdianças para entender as relações enhe o 
campo addade e o meIo ambiente como oJovemA*ultor 
AprEndiz (JAA), qUe apresenta aos vens as opor1nMades 

do campo, a o ApmI,daqem de AdSeCEes e (ovens 

CM.», que eqbeleco urra ponte enire a esoae o a vida 
prosSnaJ. 

Reoentemante, orne iniciativa pioneira no pais 

alaju orna nova porta de Oportunidades para os jovens 
do campo. Em te7ereiro datE ano, o SENAH-PR, em 
parrena com o Gen is Group. deu iMo a um curso 
de ctassiticaço de 118os vaitada á torniaçao de jovens 
aprendizes, A ir'rcla!Iva faz parte do praçnma MJ a teve 
ata mrrna-pito reatada em Londrina, no Norte do 
Parana 

O SENAR-PR formatou o curso, com 960 horas-
aula, e diponiIizou material didaco e instotores. A 
tormação divIdida em duas partes: o núcleo basico em 
que os a]unos irão cursar disciplinas como matmãóoa 
apcada, gestão cDrporava comunicação e 'Est ão 
rural) e o núcleo especico (em que serão abordados 
fundamentos como frsioloa veeta1. beneltciamento, 
secagem, armazenagem e rnaneo de grãos). 

A boa noticia é que e>ste perspectiva de que todos os 
aiuncs seam contratados pela empresa após a conclusão 
do curso, que deva ocorrer em novembro. Desta forma o 
SErúAR-pg cumpre ..,,à de abflras portas do mundo 
profissional para os oVen3 do campo que se dedtearem. 

si Me m ai aep. wg r 

-a. 
SECRETARIA DE ESTADO DA poMIuIsmftçÀo E DAPREVIDÊNCIS 

-, SE 
OEPARTPMENTO DE LOGIS11GA AÃ CONTRAVÇÔES PÚBLICAS 

"DECON 

—eco DE 
LICITAÇÃO 

PREGAO ELETRÔNICO N 5  12e12020 SRP 
PROTOCOLO fl l@.21.13O-7 

OBJETO: Reeleito de Preços, flr um periodo de '12 rrseSe&, para rotura 
e eventual presteaÓ de serviços 000imuedos de nurrIçio, cocção 
fornecimento de retouçoes ranspodadam pala alerader a demanda do 
DEPEN e Rol ora Civil  - - 
INTERESSADO: SESP 
NSTORIZ~ØO ExenD. Sr Secretâno da Adminarstraçao e da Prer,idnc'ra 
em 78 de alani de 202D 

AaER'nJRA ID de maio de 2OO as o9:oohrs 
LOCÁL da flISPUTA e EDlTALww.IroItacoem,e com lar 

jntorma%vs Complementates - çwoonatar..eas or Dcv lar 

P;PÚSUCAFEDERATIVA CO EPASIL 
REGISTRO DE LMÕVE,S DA COMARCA DE PORTO UN1AOISC 

CTEDENDAMEIITO -CHAMAMENTO 11E11CO e'. OEIOLVJD 
.E' SESE4D P05004 

Aos quinse 1. da ., de abril de dela nd3 e viste, la dez Naras, rsuniru'n-ue as sala de Audtdda 
Munlala, da prddhds Prersifsra MetØ, siba As- A1ãie n' 251 Csrfro a a'esnie da Oornirsla 
E, Llafae Se Vera Maria 	raaezyk e manta d7 uipe de Apeis, Sr Uha's M ala de 
O!k&ra e ENLt Budin se reuniram nassams auddds 11 111— pa'a unárce dou dac:men:ae 
de hubihraM da pafialaanai Fernanda de cdhma Pclaaura a qula pdeçoine aI mesmos na dia 
45 somE rclernr ie ao erndasçja.Tenh 1 ..121 .1 objeb la a 11fls5aç de prerira'rnnab de 

ãree 
 ss 
da saúde. p'u prae iepbn de rsiçea junla à Seursisdu Muolapla de Sulae, . 	 nbeltce sela 

para ubalarois as preeee;ãa e combate a Pssdmnie do Cneid-I a de repsCãnoiu imamusiensi. 
Resalauae te na abertura da resado pS/bs fitam duas capas para a 1ue5o de enrernularu. Duranla 
a esnrar5nnis osnua'u-ae a flarede aignas napatisas saido a fedesar. sutadua e munlaipai. A 
Comande da Lisiia?ãa em Coetornedude Cosi e Ara o da Ceorelo EUuduai 1 45O7/2OO nnhdbau a 
complemainação O dueuner.tepaa as bsieseasa*. 

Aos quatro ruas da mãe da neb dedais cmii e einre D deçurraeLaç Ilatasie foiapreranlada 
pé a prcfeuiuo Pe-iauícda da dlima Podqiumk a qual fsi osnfeddu e eubdoada pela pmaidesfe da CP 
e demais rcembces. o orades iamenb ceru-ae em cenrorredade n o ud.:rai,  sendo a neoL4ese 
afnuairçução e popiuua7bo: 
ifarnel - Prsflaahnui Enta,'sn&ro 
1 remenda t Fartes Pódgushú -40 nonlar 

O reasdado será pubhsudn na sifes da prefaura munirápla usw(pmcrs.pr.po.br , serã 	dda e 
recurula a senta' da daia de pubhcapf a. 
Nade  mate harendo fracar, Id areacada a suarás, oja las sai uueL'aada ceia Presidente rnernbrcs da 
Equipe de Apela a protszhnais prererrua 

Preddeele da CLP 
Mrenbrc daCLP Meobro da aP 

PEFE1rnRA ML2ú1WAL DE 
UN1AO 1411TÕRIA-. PR 

AVISO OE UCITAÇAO 
PR_G7D ELETRÔNICO N' 2712020 

ESTADO DD RARLsdA 
PPEFErIDRA MiíNaCiPN. 

DE JMÃO OA ViTORiA 
nas O'. Cniz Maubada 205 - 

a 45 Pnyirrenbr 
Fonu: 42-352 r -12)2 

errai: pnauniacdavruoaprpca:br 
CrdFd 75.267.753rcc0' -71 

Ode orsiui: uac.n.ssniundasdoriusai.gse.br  

Murrcipio DE PORTO 1/uTOPiA 
ES TA O O DO PÁ Ptç PLA 

41/180 DE LicTAçAO 
PREGAS ELECRONICO 

PROCESSO ADMiNiSTRATIVO N' 1SOO2O 
PROCESSO CC SOMPRA N 04712D20 
PREOAO aETRONP20 N' o31,2220 

OBJETO: 1quica3 de Tolda e PlacaIndicar- 
na para o 046 Act'aheço dor Paçserunos. 
2nhnr coalaes qaani3Oadez e ruraan- - 
o/eseeransla,dan os DE 11 e seus apsuoe. 
Formade juiparefrúce 5/crer 1,pX Lera. 
Nu dia 1110512015 ueede o recebrmenro das 
prcçcardae: da as Ch30rnin. ubertera e 3m-
bana das pnçeu1ae: a sada das Sf531 rec 

iei* da sessâs pública de dispute de presa: 
a pnrlir dar OstaSomin aote a aenteçao das 
p.tatas pele/a) PreEçein)(. Lotaria: wez 
bbmnet'dteccsacem.br Asesao iderddoada 
1. iink - ;ideen püthza. Fera ..as 
seferúterda ren sera obsenrado a rolada 
de Erasila IDF)  1NFOR5/AÇÕES D adSla e 
sete etexcu pedem se; nbf,&e os Selar de 
Compra a e adfapseu de Prefelaura Mnr-laiPá 
E Fedn 1bb111 ao ecoere Auu escalda 
Ecmau da Si1/e. 717. Cnntro. 'nVidda?R 
da O?IiSadn ar 1 1h:Oimin e das 111 :Xmin 
es 17h:Ojmin nas diar úia a eu ainda no late 
wrpodcaãsria.p'.gsnbr - Maca Lksiiaçdes: 
Ourrue iefnrnnaçien elas e-mar: lidtane© 
cerroe;Issfa.pr gor br. Porto Alroria Pa, 74 de 
elejo de 20/0. 

Prsçsa 

LMEP.'rDS DE 
da 

Hlaen SanLa Roeeda 
Prereon 


