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RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2210512020 às 09:00 horas do 
dia 0510612020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0510612020. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: ás 09:30 horas 
do dia 0510612020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sítio eletrônico www.blI. 
org.br  Acesso Identificado no 
lirik - licitações". 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 

O edital completo estará á dis-
posição dos interessados no 
site ww.bllorg.br , na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251. Centro ]  Cruz 
Machado/PR, no sítio eletrôni-
co: ww.pmcm.prgovbr link li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Maio de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PRQCESStn64I2020 

AVISOtLICITAÇÃO,  

a aquisição de medicamentos 
da Atenção Básica de Saúde, 
os quais forma desertos ou fra-
cassados no pregão n° 0712020. 
destinados para uso em pacien-
tes em tratamento médico no 
Hospital Santa Terezinha, bem 
como para compor a Farmácia 
Básica do Centro de Saúde e 
Unidades de Saúde desta mu-
nicipalidade, em seus itens con-
forme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2210512020 às 09:00 horas do 
dia 0810612020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 ás 
09:29 horas do dia 0810612020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0810612020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sítio eletrônico w.bll. 
org.br  Acesso Identificado no 
Iink - licitações". 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site .bIl.org.br, na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR, no sítio eletrôni-
co: vwpmcmpr.gov.br  link li-
citações. 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
26/2020 

PROCESSO n°. 65/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de materiais de expe-
diente para uso da Secretaria de 
Administração, Agricultura, As-
sistência Social, Conselho Tute-
lar e Secretaria de Saúde desta 
municipalidade ]  em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

CARACTERÍSTICA: Com cota 
de até 25% para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), conforme Art. 48 0  
da Lei Complementar 14712014. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2210512020 ás 09:00 horas do 
dia 0910612020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0910612020. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0910612020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sítio eletrônico www.bll. 
org.br  Acesso Identificado no 
ink - licitações". 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 000072 

OBJETO: É objeto desta lici- 	 REFERÊNCIA DE TEMPO: ho- 
tação a seleção de sociedade Cruz Machado, 21 de Maio de rário de Brasília (DF). 
empresária especializada para 2020 
o Registro de Preço objetivando 	 FORMA DE JULGAMENTO: 
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Mee Os oguo saiotes mlo seode 
tro,aotarisodos, asso é poeitivo pura que vocé 
se coseste COO) O esaegoiai O céu Moe frui 
flanco oboniecades e posaibuidudeo. 

1h u no s franorormoçtuo pelao quojo aura 
passando elevam es seus iéuaio pala o que é 
essesoi. A suo presença em protoo ou oa 
sarna da ou relooi000r cem urpiamas pessoas. 

Oemeus: Ondiqan o dia pois l'c 

ompezeo 	

soanrso e 
s es coava es amo uophui - O céu aia sobre 
os  emooioouio e a neonoabdodu de 
entender o morrenlo. 

Câncer A saudade poda hoer more loltI, 
atum tomo ao poemdniss wje iboam a 
plososo amiMas, E um a pam edar som os 
asodmeo loa 

Leão: É una a pesa os conector cano asioreo 
mais eleeaéte a soam, rerosvur a ubda. É 
com ente por meio da novos seoemeoboo qou 

p000íoeC mudar e rota 

UI,emr Vocé pode ornar os pecousa por mula 

de um 0000 atear sobra a lide e a simplicidade 
das coisas, O eéa laia sobre iioiao pemepçtso 
e, sanuequentereejale. oobre uma ooneuãc 

LIbO): Ao obter a cemsoién tia do que deve soe 
slimi!oado, nierd tvqü a oportUnidade de soXerpor 
oque esseocini para ler uma vEda leve e lupa. 
O céu rala sobra as tasmforn,eçtes. 

Fscomlãor O eéu laia sabre usaras o pesdão 
que devais ser coa reidou por vooé nus mia,'ão 
a uma peesos 1~. 1,5 eote lovosodu 
coneoiêooia do que é verdadoiro, 

Sarii rio: O céu traz unre oeaeuta sobre a 
turma de frobolhar e deosfive iver o que 
essenoiar para anta roupa prodafieu e saudâvei - 
A eupeeféncta tajobén, Aspecto o amb1nute, 

Caplosrnlnc O céu lhe aeooida a eihar para 
meome vem maio a!oerosidade e recoohecer o 
queaoidueanolbetrozsede bom.Ë rumbons 
dia para li dar coem os eerrdm eotoa 

Muáolec O céu pede pois qUis vecã scan alma 
um nona neoãote tamuiea Neute Inovo nicte, é 
aconeelhávai mojiler as laços da amor cdl 

Qeaedào aos aoler000ades, 

Pulsos: talvez oeja importante uvar0050r os 
osso seolmentos por reO4Oes prõeimas, lima 
c000ursa ao numa 

 

Mim, 
poobiro o ajudam a soror 

os sendoleutos da paedo. 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇAAMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

Boi Ser'os e Empreenilmentos Eiri torna público que ira  roquerer do 
IAL, a Licença Ambiento[ Simptir,cada para coleta e transporte de resíduas 

sol dw orasse 1, CtassE lIA e 118, a Ser implantada na Rue Frei Policarpo, n 

367, na municipio de União da Vitória - PR. 

audiQ4midia 	 jornal O Comércio 
& 	 Sexta-feira, 22, Sábado 23, e Domingo 24 de Maio de 2020 1 Ed. 6436 1 Porto União/SC 1 União da VitáriawR 07 


