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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO 

eletrônico 002/2020. 

O Prefeito Municipal de Cruz Machado, em atendimento às discursões legais atinentes ao 

tema, vem se posicionar acerca do teor da justificativa de Revogação do Pregão eletrônico 00212020 

Processo 00212020 o qual solicita revogação da Perfuração do Poço Artesiano da Linha Paredão. 

Considerando que, no curso do Procedimento Licitatório, o setor demandante verificou que no 

momento não dispõe de recursos disponíveis para a perfuração do Poço Artesiano na Linha Paredão. 

Acompanhando o entendimento da Pregoeira e Departamento Jurídico deste Município de 

Cruz Machado, no uso de suas atribuições legais, resolve revogar mediante a Súmula 473 do STF 

art. 49 da Lei 8666193. 

Dê se ciência. 

Cruz Machado-Pr. 1610312020 

RONALL1LMRÍBENIG 

Prefeito Municipal em Exercício 



000133 
ESTADO DO PARANÁ PRU?EITURÂ MUNICIPAL DE CRUZ 

1VL4CJTADO 
CNPJ 76339688/0001-09 

Avenida Vitória & 251 CEP 84620-000 - Cruz Machado Pr. 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 00212020 
PROCESSO 00212020 

O Prefeito municipal da Prefeitura de Cruz Machado - PR, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com a legislação vigente, resolve: 

1. Revogar em todos seus termos, por interesse da administração, o processo 
licitatôrio referente ao pregão regido pelo edital n° 00212020, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada em perfuração de poço artesiano com 
fornecimento de material, equipamento e mão de obra destinado ao 
fornecimento de água potável na Comunidade Paredão desta municipalidade. 

A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos e ressalvada-, em todos os casos, a apreciação 
judicial, segundo o que preconiza o art. 49 da Lei 8.666193. 

Cruz Machado, 18 de Março de 2020. 

PL 
Ronaldflhriben1g 

Prefeito Municipal em exercício 



ODE:REVQGAçÃtD jetivando aquisição de Cestas 
- 	

- Básicas destinadas para Con- 
PREGAO ELETRÔNICa cessão de Beneficio Eventual 000134 

t002/2020 a titulo de auxilio alimentação 
PROCESSO 00212020  para pessoas que encontram-se 

em situação de vulnerabilidade 
O Prefeito municipal da social, em seus itens conforme 

Prefeitura de Cruz Machado - especificações 	constantes 	do 
PR, no uso de suas atribuições Anexo 1 deste edital. CANCELAMENTO DE PUBLI- 
legais, em conformidade com a CAÇÃO 
legislação vigente, resolve: RECEBIMENTO 	DAS 	PRO- 

POSTAS: 	das 	16:00 	do 	dia Fica cancelada a publicação do 
1. Revogar em todos seus ter- 1910312020 às 09:00 horas do TERMO DE COLABORAÇÃO 
mas, por interesse da adminis- dia 0110412020 N°0212020, publicado na edição 
tração, 	o 	processo 	licitatório n° 1948 do Diário Oficial do Mu- 
referente ao pregão regido pelo ABERTURA E JULGAMENTO nicipio, do dia 17 de Março de 
edital n° 002/2020, cujo objeto é DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 2020, por motivo de alteração 
contratação de empresa espe- 09:29 horas do dia 0110412020. de dados do Presidente da As- 

aIizada em perfuração de poço sociação, conforme publicação 
artesiano com fornecimento de INICIO DA SESSAO DE DISPU correta nesta data. 
material, equipamento e mão de TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 

- obra, destinado ao fornecimento do dia 0110412020 Cruz Machado, 17 de março de 
de água potável na Comunidade 2020 
Paredão desta municipalidade. REFERENCIA DE TEMPO: ho- 

rário de Brasília (DE). RONALDO SCHRIBENIG 
A Administração 	pode 	anular PREFEITO MUNICIPAL EM 
seus próprios atos quando eiva- FORMA 	DE 	JULGAMENTO: EXERCICIO 
dos de vícios que os tornam ile- MENOR PREÇO UNITÁRIO.  
gais, porque deles não se origi- 
nam direitos; ou revogá-los, por INFORMAÇOES E ENTREGA 
motivo de conveniência ou opor- DO EDITAL; 
tunidade, respeitados os direitos 
adquiridos e ressalvada-, em to- No endereço https://w.blI.org . 
dos os casos, a apreciação judi- br 
-ia], segundo o que preconiza o 

'-t. 49 da Lei 8.666193. Prefeitura Municipal, sala de Li- 
citações, Av. Vitória, 251, Cen- 

Cruz Machado, 18 de Março de tro, Cruz Machado/PR. 
2020. 

No sítio: 	w.pmcm.pr.gov.br  
Ronaldo Schribenig 

Prefeito Municipal em exercício HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 
horas 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 	FONE/FAX: (0xx42)3554-1 222 
13/2020 

PROCESSO n°. 3212020 	Cruz Machado, 17 de Março de 
2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
RONALDO SCHRIBENIG 

OBJETO: É objeto desta lici- 	Prefeito Municipal 
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada 	

pr,govbrll  
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ia.) Marcta Viniciu Vil.i Usina - Oticis.l lv Rcgistto 

ArIes: vooS esbanar ..fie~ e deve ter 
bana Ideias pare vencer obstâculce. Casirnue 
Snitarido, pois rancas oporfmunidades .. I.,
rues evite as arri soer egusa. Cor: pirak. 

Touro: s algo der er adn respire malas, 
controle-se e bu,qmue apoio de pessoas 
queridas. Buaqmse suas meias e soe rasethe-se 
com OFWS as espederate. Coo se miatiro. 

meoscPode taralfiom Impreadato no ruido do 
dk Talvez rts seja a melhor lase para se Jogar 
em novos maletas, Coneentas-se em suas meias 
as bbsilao, Coit rcr 

Cnces: retardes à nisto numa amizade ou 
percerfa de ffabaiha Aroaiie bem.pois a fase 
é iavoràvel pare mudar 0v ao não te traz 
fercidade. Cor: preto. 

Leg. Deus enfrentar aigcimas disputas isa 
Serviçr, ainda mais se Uda cana equipe ou 
eosFedad Controiese e saiba negada,. Cuide 
da seode. Cor. bege. 

Virgem: ate de multo frabail* Precisará se 
Concentrar para cumprir sme lerdas at 
atenção saúds apertas exames prevertivon. 
Romance i)rme e rosa Cor: amerelu 

Libra, pode ter gasto imprevisto no busto do 
dia e preci&erâ de Criatwidade pare resamver 
Irado, raja de negóc]as arriscados. Para ler mais 
gelou 55 ivabaihando. Cor: rosa. 

Evoorp mw O dia deve Começar tenso em 
Imnit& Se 1,0 trabalsa em equipe xli 
ansiedado, ainda mais Com parente, lenha a 
calma e saiba negociar. Cor: branco. 

Senttárlo: Cuidado com o que ata no ser içe 
para não ter proalemas Controle es impuisce 
pala age perder a razão e es pre}udtsnr. Caia 
5050 ego do iar com seu bem. Con preto. 

Caprloõn,]e Ter m es eetahwade 5 ré uns 
mnsenuvo para se dedicar ao servIço. Carta 

N . diaponsánela o eonnnuuize. A natte, junte 
a turma pare balei papa. Cor: ardes 

Aq mi rIo: tiram discussão logo cedo em Casa 
Pede gata, seu astral. Resolva Com caima e 
diúiogá. inove na aereipne alas não te iate mudar 
se coisas,Cor:faranla. 

Peixes: Proteja-se de faíscas e aomeniáoan 
maldosas hnle. Manle ilha discrição, sem se 
eneateer em comwe rasa e çulllll iii Ole 
'Irátácli afrairsiguám. Cor sasiela 

Previsão da tempo 	cante voai 

Miama IS IMadmota7 

Miraifla: Sol entre nuvens 
Tarde; Pancadas de obsta 
Noite: Pancadas de Chiunu 

Novelas 
éUAMOS 5515 
Lala e4follao se abraçam, Sub o otiarde .lahnlus 
MOe chore a alerte de Shsy e l.. contada 
a filha j~precajana Liotasobre a veada 
daCesa. jus*a tenummnnsua nlaoeias erre 
Adelaide Para O R de Jaoeiro. lá. revela a 
Afonso e Dunda!ina que estâ gránida Se i.úcir. 
Atbtdo se envnive em mIava contusão la nada 
Cena se surpreende com a coacta de que seus 
avél nossa caníesas seu Ineereane em Lota e 
taba reage. 

SALVA4E gtlFM Pilosa 
Renzo Oca pedurbado ao conhecer eaivI 
Jealmasu. Oominiqr4e ameaça Lúcia. Renzo fica 
rompado com a aemelheuça entre 1.1 mera e 
Jaxia. Graeia admita a Potra que KyreJCyde 

está fasenda bem á remOta deles 4lcae11 
procura asa .50 para dar que não demitiu o 
rapai Locia tenta sonnerater assoo de que 
)exia eslá mano. Xexia/Jnsimom conversa 

com Rafael eimagina que Renas suspeita que 
ela e as amigas estejas, vivas. Kyral0ieyde 
percebe que está Com ciúmes de áama láu. 
pede para comaverua' cnn, ieuiaTJoslnnara. 

Tesao cm ,sro mlv e doem ide ma ric0:v 3.526. que saci lvnCo:regtntaa do tio Curlõrio 
da 2v Oitcta te. Rsai.Cra dc• ]rpóm is au lis So do V;Ldr pelo ço!noredo.- Joe Toresi:ilv Fure. 

rau;rrs rsotiFeando o ncnr,çee dIrea, JoeqJr, Pn.r,iia Monteiro e soa esoe? o ir4itis 
auworvas Pmside M,otmro o todo as hu 'detros venda sortiloados em 3 putuiaç3 eu 
em fo!oat laca 1 sare avrço!am os 5 mIres de 5 rersré ode. 

Ole na intoreeea as devevm ro.poreo 5: astro 24 0í,ciu de 	cinpro do vãmI ar Wsiuo do 
leria. reaIs do Pdrenir nlraaaeo na (ou aer4sme.e Cnmtaus, 'ao. are 01 aura enrecer 05 

direito d tu *rêirie, 


