
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipál?. Q n 244 RECEBIMENTO DAS PRO-

POSTAS: das 16:00 do dia 
22/05/2020 às. 09:00 horas do 
dia 05/0612020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 05/06/2020. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 05/06/2020 

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 
lìnk — 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 ~,bll.org.br, na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR, no sítio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  link li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Maio de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO 
n°.25/2020 

PROCESSO n°. 64/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

a aquisição de medicamentos 
da Atenção Básica de Saúde, 
os quais forma desertos ou fra-
cassados no pregão n°07/2020, 
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 
22/05/2020 às 09:00 horas do 
dia 08/06/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 08/06/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 08/06/2020 

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 
link — 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 v bll.org.br . na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR. no sítio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  link li-
cltações. 

,.PREGÃO ELÉTRÓNICO n°! 
26/0201 

'PROCESSO n° :65/2020? 

AVISO DNLICITAÇAd,  

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 edita]. 

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

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
22/0512020 às 09:00 horas do 
dia 09/06/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 09/0612020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: ás 09:30 horas 
do dia 09/06/2020 

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

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: 



MENOR PREÇO UNITÁRIO 

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

Município de Cruz Machado 	DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 
CONTRATANTE 
	

17.862.88310001-41. 	 245 
137 COMERCIO DE VEICULOS Valor Total R$ 4.353,53 (Quatro 

LTDA 	 mil trezentos e cinquenta e três 
CONTRATADO 	reais e cinquenta e três centa- 

vos) 
Ibh(MU L)t NAIIhUMÇAU L) 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- Fundamento Legal Artigo 25 da 

ÇAO Lei n °  8866193. 

Cruz Machado, 21 de Maio de ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Justificativa Anexa nos autos do 
2020 	 DE CRUZ MACHADO 	processo de inexigibilidade de 

licitação n°17/2020. 
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

Processo de Inexigibilidade: 
17/2020. 

Interessado: Secretaria de 
Saúde 

Elemento 	de 	Despe- 
sa: 	3.3.90.39.00.00.00 	e 
13. 90. 30.00.00.00 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 82/2020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 17/2020 

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

CONTRATADO: 87 COMER-
CIO DE VEICULOS LTDA 

OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa á contrata-
ção de empresa para revisão/re-
paro após o veículo L200 Triton 
BCO-4675, frota 219 apresentar 
sérios problemas de falhas no 
motor, sendo o veículo perten-
cente à Secretaria Municipal de 
Saúde desta municipalidade. 

VALOR TOTAL: R$ 4.353,53 
(Quatro mil trezentos e cinquen-
ta e três reais e cinquenta e três 
centavos) 

PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURIDICO prevê a INEXIGI-
BILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666193, e no uso das 
atribuições que me foram confe-
ridas, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO n° 
8212020. 

Autorizo em consequência, a 
proceder-se á prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa á contrata-
ção de empresa para revisão/re-
paro após o veículo L200 Triton 
BCO-4675, frota 219 apresentar 
sérios problemas de falhas no 
motor, sendo o veiculo perten-
cente à Secretaria Municipal de 
Saúde desta municipalidade. 

Dotação 	orçamentária: 
04.01.2.01433.90.39 	e 
04.01.2.014.32.90.30 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n °  
8.666193. e que, apôs, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 21 de Maio 
de 2020 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.668/93—Art. 25 Favorecido: 137 COMERCIO 
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EXTRATO DE INSOGI BI:IDADE 
DEUCITAÇÂO 

PROcESSO ADMINI SiRATi VO 822020 

RESPAWO LEGAL: Lei B.EE63—Ae. 25 

uula do 

Pretaili i0I 

AVISO :E POMOLOSAÇÃO 
DISPENSA DE LIC:ZAÇAO NY2112020 

PROl PODO N. 652010 
ONDE SE LÈ 
Lae&?ão de imãv& cada nu Rua O 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

Bonin Servços e Empreendimentos Elreir torna público que irá requerer de 
IAT, a Licença Ambienal Simplificada para coleta e trasporte de resíduos 

solidou classe 1, Classe ElAs EIS, a ser implantada na Rua Frei Poticarpo, n -

3137, no uounicipio de Uniáo da VUõria - ?R. 


