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ONDE SE LÊ: (matr. n°361) 

LEIA-SE : (matr. — d 631) 

Registre-se e Publique-se: 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/AR, em 07 de 
maio de 2020. 

EUCLFDES RASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N 275/2020 

DATA: 07 DE MAIO DE 2020. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÓES LEGAIS, 
RESOLVE: 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machadc/PR, em 07 de 
maio de 2020. 

EUCLIDËS PASA 
Prefeito Municipal 

a 

I~4 L 

PREGÃO ELETRÔNCGnb .t  
3/202O 

PROCESSO n. 55/2020' 

AVISO DE LICITAÂO 

- 

- 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
a contratação de serviços de la-
boratório de próteses dentárias 
para confecção das próteses, 
suprindo assim a demanda do 
município para reabilitação pro-
fética, através de Laboratórios 
Regionais de Próteses dentãnas 
(LRPD), em seus itens conforme 
especificaçães constantes do 
Anexo r deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO- - 
POSTAS: das 16:00 do dia 

CONCEDER 

À servidora, MARIA APARE-
CIDA CHUTO (mar. n o  1433), 
portadora da Carteira de Tra-
balho no 339274110010-PR e 

- 	 Ra 6.879.333-5/AR, admitida 
RE-RATFFICAÇAO PORTARIA em 07104/2015. em conforrimi  

No 263/2020 	 dade com a Lei Complemen- 
tar n 001/2006- art. 94, se-

Na Portaria no 263/2020 P- ção VIII, Licença Especial à 
b]icarla na Edição Digitalizacla Título de Prêmio, periodo aqui 

 

no 1960, Pãg. 04 e 05, do Drá- sitivo 201512020, (parcela 213). 
rio Oficial do niunicipio de Cruz no perio de 07/0512020 à 
Machado, no dia 06 de maio de 050e12020. 
2020, 



O EdiÇão Ni19B111'. _.nMaio de 2020 

1I105!2020 às 0900 horas do CONTRATADO: 	Fernanda Federal 8.666193. e no uso das 
dia 21105/2020. de 	Fátima 	Podgurski. 	CPF: atribuições que me foram remi 

065.832.2B9-39 ridas, era especial ao ri fi 96 
ABERTURA E JULGAMENTO OBJETO: Constitui objeto desta no artigo 26 da Lei de Licitações, 
DAS PROPOSTAS: das 0901 ás inexigibiJidade de licitação a cone RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
09:29 horas do dia 2110512020. tratação de profissional autôno- DE LICITAÇÃO do PROCEDI 

maFernanda de Fátima Podgur- MENTO ADMINISTRATIVO rl 
INICIO DA SESSÃO DE DISPU- ski, credenciada e habilitada no 70/2020 
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas Credenciamento 002/2020, para 
do dia 21(05/2020 prestação de serviços de Enfer- Autorizo em consequência, 	a 

meira, junto à Secretaria Murtici- proceder seprestação dos 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA pai de Saúde, CUJO objetivo sere 

- serviços nos termos da adjudi- 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE- para assistência na prevenção nação expedida pela Comissão 
cÃO: Plataforma Eletrônica Boi- e combate a "Pandemia" do Co- Permanente de Licitação 	coo - 
ao de Licitações e Leilões, atra- vid-19, de importância interna- forme abaixo descrito: 
vás do sitio eletrônico vAw,bll cional, conforme justificativa em 
org.br 'Acesso Identificado rio anexo ao processo. OBJETO: Constitui objeto desta 
link - licitações". VALOR TOTAL: R$ 11.961,56 inexigibilidade de licitação a con- 

Onze mil novecentos e sessen- licitação da profissional autâno- 
REFERÊNCIA DE TEMPO: ho- ta e um reais e cinquenta e seis me Fernanda de Fátima Podgur- 
rário de Si (DF). centavos) sI<i, credenciada e habilitada no 

Credenciamento 002/2020, para 
FORMA 	DE 	JULGAMENTO: PRAZO DE CONTRATO: 4 me- prestação de serviços de Enfer- 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 565 meira, junto á Secretaria Munici- 

pal de Saúde, cujo objetivo será 
O edital completo estará à de- RESPALDO 	LEGAL: 	Lei para assistência na prevenção 
posicão 	dos 	interessados 	no 8.666/93 —Art. 25 e combate a 'Pandemia" do Co- 
site www.bll.org.br, na Prefeitu- 

. vid-19, de importância interna- 
ra Municipal, sela de Licitações, Município de Cruz Machado cional, conforme justificativa em 
Av 	Vitória. 251, 	Centro, 	Crua CONITRATANE anexo ao processo. 
Machado/PR, no sítio eletrôni- Favorecida Fernanda de Fátima 
Co: wvAvpmcm.pr,gov±r {ink ti- Fernanda de Fátima Podgurski Podgurski, 	CPF: 	065.832,289- 
criações, CONTRATADO 39 

Valor Total R$ 11,961,56 (Onze 
Cruz Machado, 06 de Maio de TERMO DE RATIFICAÇÃO DE mil novecentos e sessenta e um 
2020 INEXIGI0LIDADE DE LICITA- reais e cinquenta e seis centa- - 

ÇAO vos) 
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Fundamento Lega! Artigo 25 da 

DE CRUZ MACHADO Lei ri 8 666193. 
EXTRATO DE INEXFGIBILIDA- 

DE DE LICITAÇÃO Processo de Inexigibilidade: Justificativa Anexa nos autos do 
1312020, processo de inexigibilidade de 

PROCESSO ADMINISTRAR - Interessado: Secretaria Munici- licitação lix 1312020, 
VO 70/2020 pai de Saúde, 

Elemento 	de 	Despesa: 
PROCESSO DE INEXIGISILI- A vista 	dos elementos conti- 339034.00,00.00 

DADE Pi 13/2020 dos no presente processo de- 
vidamente justifloedo, 	CONSJ- Dotação 	orçamentária 

CONTRATANTE: Municipio de DEANDO que o PARECER 04.01.2,014.3 3.90,34 
Cruz Machado Estado do Para- JURÍDICO 	prevê 	a 	INEXIGI-- 
ná. BILIDADE 	em 	conformidade Determino, 	ainda, 	que 	seja 

ao disposto no artigo 25 da Lei dada a devida publicidade te- 

Ilwww,pm cnl.PJ.00vbrll 
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