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Data: 2710712020 

Número único: 479.IOY.4L5-D3 

Número do protocolo: 13440 

CF/CNPJ do requerente: 024.543.139-01 

CPF/CNPJ do beneficiário: 

Bairro: CENTRO 

Município: Cruz Machado - PR 

Fax: 

Notificado por: E-mail  

Localização atual 

Org. de destino: 

- Protocolado por: 

L. Situação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

001.001.001- PROTOCOLO 

001.001.005- COMPRAS 

PROTOCOLOPMCM 

Não analisado 

2710712020 13:36 

Oficio -25612020 

Atualmente com: PROTOCOLOPMCM 

Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Previsto para: 	 Concluído em: 

PROTOCOLOP MCM 
	

. 	 WOLLINGER 

(Protocolado por) 
	

(Requerente) 

Hera: 13:36:33 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: PROTOCOLO-PMCM 1 Relatório da Comprovante de Abertura de Processos 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Avenida Presidente Getulio Vargas, s/it 	000002 
Cruz Machado - Paraná 

FONE (42) 3554-1945 

Cruz Machado, 27 de julho de 2020 

Oficio N° 25612020 

ILMA SRA 
Vera Krawczik Benzak 

Dep. De Licitações 
Prezada Senhora 

Venho através deste solicitar a efetiva contratação do profissional Enfermeira, Rosangela 

Berezowski inscrito no Coren-PR o° 394751. efetuado através do 

chamarnento/credenciamento 007/2020 

Atenciosamente 

Den eY Inger 

cre 	un Setari 	icipal de Saúde 



Prefeitura 
Comissão Permanente de licitações 

000003 
Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 13812020 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em atendimento à Secretaria de 

Saúde - Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e 

habilitada no chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro (a), 

suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade, com o prazo de 

6 (seis) meses de vigência do contrato. 

PREVISÃO 

DE 
	

17 

TOTAL APROXIMADO 
	

17 

Cruz Machado, 27 de Julho de 2020 

LTK 

' 

34/201' 

Requisitante 

P,rn,u,pnrA ,Ie 1 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 2511 Centro 84620-000 

(42) 3554-1222 
www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 27 de JjbJ%2624J. 

Parecer Contábil 27812020 

Referente à Solicitação - 138/2020 - Secretaria Municipal de Saúde 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários. 

Certifico que: 

(X) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) 
especificada (s) abaixo (s); 

- NÃO HA recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários: 2020 

Cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentâri Projeto! 

Atividade Elemento Despesa Recurso Saldo 
Valor Previsto 

a Disponível 

74 04.01 2.014 3.3.90.34.00.00.00 1.000 R$ 208.699,00 R$ 17.942,34 

Total R$ 17.942,34 

Jeiferson R. Mazur 
Contador 

CRC PR 056342/0-8 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pesa, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas 
alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr: 13812020 

B - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

Q,,, ,orma Pgto./ Reajuste: 

E - Prazo Entrega/Exec: 2 dias 

F - Local de Entrega: CENTRO DE SAÚDE DR. CARLOS RENATO PASSOS 

G - Urgência: 

H - Vigência: 6 meses 

- Objeto da Licitação: Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e habilitada no chamamento público 
00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro (a), suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde 
desta municipalidade, com o prazo de 6 (seis) meses de vigência do contrato. 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PRrÉlTURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

iDespesal 	Código da Dotação 	1 	Descrição da Dotação 	 ( Compl. do Elemento 1 Valor Previsto 

74 	04.01.2.014.3.3.90.34.00.00.00.00 Manutenção e Funcionamento do Hospital da Rde Pubi 3.3.90.34.06.00.00.00 	17.942.34 
Fonte de Recurso: 1000 - Recursos Livres 

Total Previsto: 	 17.942,34 

Cruz Machado, 27 de Julho de 2020. 

PREFEITO MUNICIPAL 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

/ 	

Av. Vitória, 251 
 Departamento de Compras e Licitações 

- Centro - Cruz Machado —PR - CEP:  84620-000 - TeL; (42) 3554-1222 

000006 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

N° 29/2020 

Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e habilitada no 
chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro (a), suprindo 
assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade, com o prazo de 6 

(seis) meses de vigência do contrato. 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

- 	Departamento de Compras e Licitações 
-S 	Av. Vitória, 251 —Centro —Cruz Machado —PR—CEP: 84620-000—Tel.: (42) 3554-1222 

1.0. EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°29/2020 

000007 
2.0. OBJETO 

2.1. 	Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e habilitada no chamamento 

público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro (a), suprindo assim as necessidades da Secretaria de 

Saúde desta municipalidade, com o prazo de 6 (seis) meses de vigência do contrato. 

2.2. A Secretaria de Administração Municipal em atendimento à Secretaria de Saúde visa à contratação da 

profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e habilitada no chamamento público 00712020, para 
prestação de serviços de Enfermeiro (a), suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, com o prazo de 6 (seis) meses de vigência do contrato. Desta maneira, vem proceder à abertura de 
processo de Inexigibilidade de Licitação, fundamentado no Art. 25 da Lei n° 8.666193, atualizada pela Lei n° 9.648198. 

3.0. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Tendo em vista que é de suma importância a contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, 
credenciada e habilitada no chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro (a), suprindo 
assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade. Esta contratação se torna indispensável haja 
vista que o profissional irá atuar junto ao Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos realizando os exames de 
enfermagem e demais atribuições dadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando um bom atendimento aos 
munícipes que necessitem dos serviços de enfermagem. A contratação é necessária devido à extrema necessidade 
de um profissional para atuar junto ao Centro de Saúde Dr. Carlos Renato Passos, atendendo a demanda de 
atendimentos e proporcionando o devido direito à saúde promovida pelo Estado, auxiliando no cuidado dos 
pacientes, atendimentos à população, oferecendo condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos 
munícipes, proporcionando melhor qualidade de vida à população. Destaca-se a necessidade da contratação do 
Profissional Rosangela Berezowski, para exercer a função de Enfermeira pelo prazo de 6 (seis) meses. 

3.2. A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 25 da Lei 8.666193 Lei das Licitações 

3.3. O contrato terá vigência de 6 (seis) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período, até o limite legal de 60 (sessenta) meses enquanto houver interesse da Administração Pública, conforme Art. 
57, inciso II da Lei n ° 8.666/93. 

4.0. RAZAO DA ESCOLHA 

4.1. A profissional está devidamente credenciada no Chamamento Público n° 00712020 e considerada adequada, 
por atender as necessidades especificas e logísticas, possuindo assim condições legais para realizá-lo. Prezando 
pela melhor qualidade a escolha recaiu para a Profissional: Rosangela Berezowski, inscrita no CPF 067.428.139-03. 

5.0. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

5.1. Os valores cotados dos itens estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto sendo R$ 
17.942,34 (Dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) perfazendo montante total, 
sendo o salário mensal de R$ 2.781,39 (Dois mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), acrescidos 
R$ 209,00 (Duzentos e nove reais) de insalubridade. 

6.0. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Unidade Orçamental: 04.01 
Projeto/Atividade: 2.014 

Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00.00.00 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
4--frn. Av. Vitória, 251 Centro - Cruz Machado —PR-- CEP: 84620-000 Tel.: (42) 3554-1222 

7.0. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados: 

7.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); 
7.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do dorriicilio da licitante; 
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio da licitante; 

8.0. DAS SANÇÔES 

81. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, 
das quais destacam-se: 

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em 
executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 
02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 
facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas ao processo. 

9.0. FUNDAMENTO LEGAL 

9.1. A presente lnexigibilidade encontra respaldo legal no Art. 25 da Lei n°8.666/93, atualizada pela Lei n ° 9.648/98, 

em razão de tratar-se de contratação de pequeno valor: 

Artigo 25° - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição 

10. DA RESCISÃO 

; 10.1. Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei 

Federal n. °  8.666/93. 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - Dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo 

pagamento. 

11.2 - Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do 

reajustamento de preços ou correção monetária. 

12. DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 

instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. 

13. ANEXO DO EDITAL 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 	o o0009 Av. Vitória 251 - Centro - Cruz Machado —PR— CEP: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

13.1. Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo: 

a) Anexo 1 - do Objeto 

b) Minuta do Contrato 

14. Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da 
Lei 8.666193. 

Cruz Machado, 28 de Julho de 2020. 

Prefeito 

Euclides Pesa 



t, 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 

MACHADO 
Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 

) 	 CNN 76.339.68810001-09 - Cruz Machado -PR :000010 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13812020 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°29/2020 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Rosangela Berezowski, CPF: 067.428.139-03 

OBJETO: Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e 
habilitada no chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro 

(a), suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade, com 

o prazo de 6 (seis) meses de vigência do contrato. 

VALOR TOTAL; R$ 17.942,34 (Dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e 
quatro centavos). 

PRAZO DE CONTRATO; 6 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 - Art. 25 

CONTRATANTE 
	

leio 

Municipio de Cruz Machado 	 Rosangela Berezowski 
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Mês kWh DtPgto. Valor 

0512020 131 11048 

412020 139 0510612020 11613 

'-3/2020 129 0610512020 105.65 

02/2020 85 0610412020 70,34 

0112020 110 0310212D20 92,79 

1212019 139 0310112020 118,66 

11(2019 126 0511212019 108,15 

1012019 138 0511112019 118.33 

0912019 120 3010912019 105,66 

0812019 129 0310912019 110,76 

0712019 131 0210812019 110,74 

0612019 127 2710612019 103,69 

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 149.578.031 - SÉRIEB 
Emitida em 1710612020 

Produto Valor Valor Base 	Altq. 
Descrição 	 Un. Consumo Unitário Total Cálo. 	ICMS 

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 	 kW, 	 185 0,780548 146,67 140,67 	29,00% 

AGRESCIMO MORATORIO 
	

0,29 

JUROS CONTA ANTERIOR 
	

1,07 
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO 

	
2,22 

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 
	

4,99 

Base de Cálculo do ICMS Valor IOMS 	 Valor Total da Nota FIscal 
146,67 42,53 	 155,24 

Reado ao Fisco 

17F7.C584SEB2.1067.0A93.BEDB.B3FA5650 
o Contralads 721)220 volta 

90,45 Mequadotensãu: 117 a 1331202 o 231 valia 

o 
Autenticação MeCániCa 

Mês 
95402365 	 0612020 

83640000001 1 55240111000 2 

Vencimento 	 Valera Pagar 
07107/2020 	 155,24 

f= 9 241681620191 

fi ff 

4 	co i  L 	;; 	
200 240 

www.copel.com  
080051 00 116 

OSAN6ELA BEREZOWSKI 

PAULO HOLOCHESKI 

'ENTRO - CRUZ MACHADO - PR - CEP: 84620-000 

067.425.139-03  

Mês de referência 

r UflhO/202O 3 
Unidade Consumidora 

Vencimento 	VALOR A PAGAR 

[ 07120 II1 L R$ 155,24 

FAT-01 -20209241 681620-19 
Responsabilidade da Manutenção do Ilumina Pública: Municiplo 04235541222 

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181. 00 
W Medidor: MD 0992631542- B1FASICO 

Resicje/Residençiat 

Leitura Anterior 	Leitura Atual 	Méld& Constante de 	Total Iaturadp 	Consumo Dst de Ea,1jãab Próxima Leitura 
Multiplicaçáo 	 Médio Diário Prevista 

1510512020 	1610512020 	42 pisos 
29761 	 29937 	 186 kWfi 1186 kffi 	 5,51 kWh '1*Q$12b2Ó 1510712020 

Tarifas 

ENERGIA ELET CONSUMO 	0,51 1610 

	

• 	vii 	INULUSU NA frAl URA P19 4311.41 E UOI'INS R515,41 CONFORME RES.ANI*l, 130!2UUS. 
CÓI1aOÀI n)0sd46tQ Ilrm3uWn/sáktnll0 	bBnte\bpOØ!t eyy 	A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%. 

trotes id et'p ao i4omtlJaPá u1ffi1d etb~v ctdók8ô, 	A qualquer tampo pode ser solicitado ocancelarnento da valores não relacionados 
rettaçao do serviço de energia alõtnca, corno convênios e doações. 

havarà na.eak4ça. uut ,9WQWMIPS!ó .vati 	 'w /oee §Ia.tt 	 O NUNCIE O FURTO DE FlOS11-2611E181-   
tiAdIlI 	tsnyã.'d& )nttdre Qslu$ 	• 	 ,êi;qa., 4a alpja, , 	 Atraso supeiior a45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN)PR 

.. 	 ' -, 	 '' 	
, :. 

	, , 
	

da Copel pelo SIMou Mobile. vis 
- 	 À$ 'VØflçSfr 	' 	 ,-,.., ' 

7' 	.. 	 Penados Etaed.TariÍ.: Verde:1610S-16)06 
Regotá 

1" 	" , 	 . 	
• 	 -1 	. 	 , ,, , 

Caso  o pegarrtsrofdját/tiha sido tetüádfféïdon'ãfderár'd,sd: ....
........ ....  
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA 

De ordem da Presidência, ressalvado o direito do Conselho Regional de Enfermagem do 

Paraná de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do (a): 

Nome: ROSANGELA BEREZOWSKI 
Categoria: ENFERMEIRO 
Inscrição n°: 394751 
Situação: Ativo 

Que vierem a ser apuradas ou ainda não registradas, certificamos para os devidos fins, 

que em seu nome consta débito a vencer. Certidão expedida de acordo com os artigos 205 e 

206 do Código Tributário Nacional tendo efeitos de certidão negativa. 

Curitiba, 15 de julho de 2020. 

N° da Certidão 15072.02003.40212.17942.1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no link abaixo com o número da certidão 

descrito a cima. 
fipJIsigi corenpr.qov.br/pqsprocesso/ConsultarCerUdao.aspx  

Emitida dia 1510712020 
Válida por 30 dias após a emissão. 



I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- 	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ROSANGELA BEREZOWSKI 
CPF: 067.428.139-03 1.I 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidas; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n °  
8212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rfb.gov.br> ou 'chttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/1012014. 
Emitida ás 14:54:52 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/01/2021. 
Código de controle da certidão: A31B.DD54.4A94.481E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

IM 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

at4? 
	 Receita Estadual do Paraná 

-e- 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022329068-55 

Certidão fornecida para o CP FIM F: 067.428.139-03 	
000021 

Nome: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao 

. 	descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 2611112020 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
wwwfazendp,or.pov.br  

Página 1 cia 1 	 - 

Emitido via Internei Pública (2910712020 08:54:28) 



Data: 0310712020 13h20niin 

ESTADO DO PARANÁ 	 Número 	Validade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 r  620 T0111012230  

a SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 	 000022 
Nome / Razão Social 

ROSANGELA BEREZOWSKI DEN1UTH CPF: 06742813903 

Aviso 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

r Comprovação Junto à 
	

Finalidade 

' Mensanem 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo Caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Código de Controle 

CWMXF2VVIJNIA5X1 

1! 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

http://PMCM.PR.GOV.BR 	 - 

Cruz Machado (PR), 03 de Julho de 2020 

AVENIDA VITÓRIA, 251 - Cenlru 
Cruz Msrtdo (PR) - CEP: 84620060 - Fo1e:4235541222 

Página 1 de 1 



Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 1 Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 

Telefone: (42) 3554.1222 
CNPJ n0  76.339.68810001-09 

PARECER JURÍDICO N° 390/2020 

MODALIDADE: lnexigibfficlade N°: 029/2020 

1. RELATÓRIO 
	

099023 

Cuida o presente parecer de consulta formulada pela Comissão de Contratos e 

Licitações do Município de Cruz Machado, para apreciação do Processo de htexigibilidade, 

com vistas à contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e 

habilitada no Chamamento Público ri' 007/2020, para prestação de serviços de enfermeiro 

(a), suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

2. ANÁLISE DO OBJETO 

Ressalta-se que a análise feita neste parecer restringe-se a verificação dos 

requisitos formais e jurídicos, abstendo-se da análise dos aspectos técnicos, econômicos 

e/ou discricionários. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

A Lei de Licitações n° 8666/93, atualizada pela Lei n° 9.648/98, traz alguns 

requisitos que devem ser observados, como dispõe em seu art. 14: 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de 
seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado 
causa. 

Nesse sentido a presente inexigibilidade observou as exigências constantes do 

dispositivo acima mencionado, quanto à existência de previsão dos recursos de ordem 

orçamentária para cobrir obrigações decorrentes da contratação. 

A Inexigibilidade de Licitação possui previsão legal no art. 25, da Lei 8.666/93, 

o qual transcrevemos abaixo: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

Infere-se daí que desde que comprovada à exclusividade do fornecedor a 
licitação é inexigível. 



Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 

Telefone: (42) 3554. 1222 
CNP) no 76.339.68810001-09 

4. CONCLUSÃO 	 000024 
Ante o exposto, concluo parecer favorável para a realização dos fins aqui 

estabelecidos, tendo em vista que se encontra respaldado na hipótese prevista no artigo 25, 
da Lei n° 8.666/93, não havendo óbices quanto ao mesmo. 

Ressaltamos da importância de haver a designação de um Fiscal para o contrato 
administrativo, pois a não observância desta obrigatoriedade pode redundar em falta grave 
à execução e, consequentemente a rescisão contratual. 

É o Parecer. 

Cruz Maclíado/PR, 28 de julho de 2020. 

LEA KONELL 

MUNICIPIO 



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

000025 
Processo de Inexigibilidade: 2912020. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

Á vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666193, e no uso das atribuições que me foram 
conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 13812020. 

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação da profissional autônoma Rosangela Berezowski, credenciada e 

habilitada no chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro 

(a), suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade, com 

o prazo de 6 (seis) meses de vigência do contrato. 

Favorecido: Rosangela Berezowski, CPF: 067.428.139-03 

Valor Total R$ 17.942,34 (Dezessete mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro 
centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibilidade de licitação n°29/2020. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00.00.00 

Dotação orçamentária: 04.01.2.014.3.3.90.34 

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, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 29 de Julho de 2020 

Prefeito fTnicipai 



Cruz Machado-PR, 29 de Julho ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Justificativa Anexa nos autos do 
de 2020 DE CRUZ MACHADO processo de inexigibilidade de 

licitação n° 28/2020. 
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 137/2020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 28/2020 

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

CONTRATADO: Figueiredo e 
Petry Clínica Médica 

OBJETO: Contratação da em-
presa Figueiredo e Petry Clíni-
ca Médica, credenciada e habi-
litada no chamamento público 
n° 007/2020, para prestação 
de serviços de psiquiatra para 
atender a demanda do Centro 
de Saúde Dr. Carlos Renato 
Passos desta municipalidade, 
sendo o prazo de contrato para 
6 (seis) meses. 
VALOR TOTAL: R$ 61.500,00 
(Sessenta e um mil e quinhen-
tos reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93—Art. 25 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Figueiredo e Petry Clínica Mé- 
dica 

CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 

ÇÃO 

Processo de Inexigibilidade: 
28/2020. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Saúde. 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO 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° 
137/2020. 

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

OBJETO: Contratação da em-
presa Figueiredo e Petry Clíni-
ca Médica, credenciada e habi-
litada no chamamento público 
n° 00712020, para prestação 
de serviços de psiquiatra para 
atender a demanda do Centro 
de Saúde Dr. Carlos Renato 
Passos desta municipalidade, 
sendo o prazo de contrato para 
6 (seis) meses. 
Favorecido: Figueiredo e Pe-
try Clínica Médica, CNPJ: 
22.170.465/0001-23 

Valor Total R$ 61.500,00 (Ses-
senta e um mil e quinhentos re-
ais) 

Fundamento Legal Artigo 25 da 
Lei n° 8.666193. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.190.39.00.00.00 

- 	 000026 
Dotação 	orçamentaria: 
04.01.2.014.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal ri 0  
8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 29 de Julho 
de 2020 

EUCLJIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LIÕItÁÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 138/2020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADEN° 29/2020 

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

CONTRATADO: Rosangela Se-
rezowski, CPF: 067.428.139-03 

OBJETO: Contratação da pro-
fissional autônoma Rosangela 
Berezowski, credenciada e ha-
bilitada no chamamento públi-
co 007/2020, para prestação de 
serviços de Enfermeiro (a), su-
prindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, com o prazo de 
6 (seis) meses de vigência do 
contrato. 
VALOR TOTAL: R$ 17.942,34 
(Dezessete mil novecentos e 



quarenta e dois reais e trinta e 
quatro centavos). 
PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666193 —ArI. 25 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Rosangela Berezowski 
CONTRATADO 

TERMO IDÇR4TlFIÇAÇAÇ, DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA-" 

ÇÃó 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 
29/2020. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Saúde. 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO 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° 
138/2020. 

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

co 00712020, para prestação de 
serviços de Enfermeiro (a), su-
prindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, com o prazo de 
6 (seis) meses de vigência do 
contrato. 
Favorecido: Rosangela Bere-
zowski, CPF: 067.428.139-03 
Valor Total R$ 17.942,34 (De-
zessete mil novecentos e qua-
renta e dois reais e trinta e qua-
tro centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 da 
Lei n° 8.666193. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de inexigibilidade de 
licitação n° 2912020. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.3.90.34.00.00.00 

Dotação 	orçamentária: 
04.01.2.014.3.3.90.34 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial á prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93, e que, após, sela o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 29 de Julho 
de 2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

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

CONTRATADA: tTJtt?TE-
MAS LTDA. 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada objeti-
vando a contratação de empresa 
especializada para fornecimento 
de licença de uso de software 
de gestão pública, com acesso 
simultâneo de usuários, e que 
atenda as especificações técni-
cas, os quantitativos e os servi-
ços técnicos correlatos descritos 
neste edital e em seu Anexo 1. 

DO VALOR: R$ 331.975,59 
(trezentos e trinta e um mil no-
vecentos e setenta e cinco reais 
e cinquenta e nove centavos) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete a Contratante. 

FORO: Comarca de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Betha Sistemas Ltda. 
CONTRATADA 

TERMO ADITIVO AO CONTRA- 
TO SOB N°059/2019 

CONTRATO/ADITIVO N° 
003/2020 

PROCESSO N° 06612019 

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

CONTRATADA: Dilson Szibor 

- 

TERMO ADITIVO AO CONTRA- 
OBJETO: Contratação da pro- 	TO SOB N° 10912020 	OBJETO: Locação de um imó- 
fissional autônoma Rosangela 	CONTRATO/ADITIVO N° 	vel por um período de 3 (três) 
Berezowski, credenciada e ha- 	 00212020 	 meses a contar da data de as- 
bilitada no chamamento públi- 	PROCESSO N° 17412017 	sinatura do contrato, para servir 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

As Vbdda, 251 -Coto Machadn-Pr 
CEP 846204100 COPO 70.230Á550001.00. 

Calo Medrada- PR 

EXTRATO De INEXIGIEILIDADE 
DE LtCITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRAIIVO 13812020 

O6 Jornal O Comércio 
Quinta-Feira, 30 de julho de 20201 Ed. 6458 1 Porto tiniãolSC 1 União daVitória/PB 

'rnnn 4 	Por Mariana Honesko 
pUV 	'fl

n 
mariana.honeskocvvale.coin.br  

diada reabertura das 
gências do INSS 

etorno estava previsto para a segunda-feira, 3, 
ias anúncio é de que isso só vai acontecer no dia 
4 de agosto 

Conforme publicou ontem, 29, a Agência Brasil, o Instituto Nacional do 
eguro Social (lNSS) anunciou em torna de portaria o adiamento da reaber-
ira das suas agências em todo o País. A medida é por conta da situação de 
andemia da Covid-19. O retorno das atividades presenciais estava previsto 
ara a Próxima segunda-leira, 3. Os serviços, entretanto, continuarão a ser 

-iras exclusivamente de fuma remota, até o dia 21 de agosto, pela Cen-

a] Telefônica 135, pelo aplicativo e pelo portal Meu INSS. O atendimento 

moto terá continuidade depois da reabertura das agências, destacou o 

tstituto. 

Segundo o INSS, o objetivo é evitar a aglomeração de pessoas. Quando 
atividades presenciais forem reiniciadas, terão prioridade os serviços 

a perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação 

iniinistrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a justi- 

CaçãO ' 1°'oial e o atendimento relacionado ao monitoramanto operacional 

a ben,,>. 

A Portaria 36, que estende o prazo, pontua que em um primeiro momen-

o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas 

Intínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários 

ediante agendamento prévio pelos canais remotos, 

4 reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades de cada 
ria das 1.525 agências da Previdência Social no pais. cada unidade deve-
i avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de aten-
imensos realizados, a organização do espaço palco, as medidas de limpeza 

os equipamentos de proteção individual e coletiva", estabelece a portaria. 
Fadas as medidas tomadas para garantir o direito dos cidadãos durante 
pandemie de covid-19, incluindo a simplificação dos procedimentos, a 

ispensa de exigências e a oferta de serviços por meio de canais remotos, 

Intinuarão valendo mesmo após a retomada do atendimento presencial", 

ESTADO DO PARARA 
PRETERI IRA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DAViFORIA 
CNPJ: 75057.1EE000I- 71 

Rsc Da- Croix Machado. o,. '205 
GtE 84.002-900 

tio/soda VEda - Podas 

Aviso DE REVDGAÇAO 
CHAMAMENTO PUBLICO N'020xt8 

Muoictpio da União da Vjtd,ia. Estado do 
•snc lana pUblico e pala coahad000slo das 
antecede quoni maio irotareesar plana qos 
racadi,meatostapram000rOnadO, qeE tem por 
0(0 5 CHAMAMENTO PUBLICO PARA bUS-
pÃO DE sErvIços DE COLETA SELETIVA 
RENSPOROS DE RESEOUO5 SOLIDOS UR 

OUROCiCLAPEIO SECOS, DE CARACTERe. 
TICA5 DOMICILIARES, DEVIDAMENTE OBRA' 
RADDS. ACITqOIDIOOFNII005 E 000000105 
NAS VIAS PUBLICAS EIOU NOS PONTOS DE 

CiPES EARAA COLETA, IS REVOGARA por 
razd,ade interesso pUbIics decorrente da tato 
suponoeniarto desidatroanta comparado crie 

daMtdaRR, 20deiuUmokr. 

Hilton sanas sarada 
Poaleito Msnicipst 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA PR 

TERMO ADITIVO N0  112020 
AO CONTRATO Nd17l2520 158001 
TOMADA DE PREÇO Na I7010 

PROCESSO N' 2150010 

O 00 CONTRATO: CrnbalaoE/ da Em. 

lota UtinodoaOoenta ICaU.CI do sonhos duo 

tuas .- LOTE I . Rua 0. Pertoo II (atiça o Ao tento 
loludooz da RetIna Nato o Rua Mossa Ouso/rara 
da Rociol o LOTE 2 ' Rua Cabo Aratoju fenos a 
Rua Marad'oot Deodato até a enlaaa 24.05,357(, 

S. Motisinio de Unilo da VauriaupR. oaolonne 
Pofetos. Meaorial DaacriUsuodart és arenosa 

ao preterir Edital 
CONTRATADA: PROCOENOE PAVIMENTA. 
ÇOES LTOA. EPP - CNPJ no 95a412.27610001 

93 
DO QUANTITATIVO: CotEmos pausar da Se - 
trotaria Monictpd da Pista(mtorto. Oca aditado 
00 odes ooi0ioabrieato c000atadonporceootual da 
5 , 02Imo .  arraspordoodoovalor da 80 30 120,00 
(Trinta roli ooatsevinte mais), rulcoarto na Lota 
02, 
FUNDAMENTO LEGAL E/aço 45°, iodos ti ali. 
di do Lol Podorsl oJ 9.00850. 
PORO: Comanca do Lotou da e/Ides. 
Uoius da E/dia, 20 da julho de 2020. 

ESTADO D  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

05 CRUZ MAChADO 
CNPJ 70.329.0001201I-09 

Avenida alária o,' 250 CEP 54020.000 
Cose Mauh 5/o P,. 

PREGÃO ELETRONCO nO 800022 
PROCESSO 00. 010020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: d asto dota licitaqus a enlaçOu 
soeiedado omor0050s onroriatirada 

limoeze do centrado Soado, Postos de SaUde 
Hospital Moricipsi, aa oouoi tara crnlorme os-
peuiactç5oo constantes do Anoso° desta editat 
RECEBIMENTO DAS PROP050A0. dar 
15:00 do dia 1110712020 as 00:00 horas da dia 
021050220. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: tIas on-so às 01:20 horas do dia t2u080020 
DA SESSÃO oe DISPUTA DE PREÇOS: ia 
0510 horso dodin I0080020 
LOCAl. DA REALIZAÇAO DA GESSO) PUBLI-
CASO PREGAO: Platalanrs Elelrõrda Soltada 
Uc'taçaea e Librei asaods eis Alie aLAdo/os 
arnacbll.rig los Acesse Ideohlicada na Ert - 1, 
.[,NOVO 
REFERENCR DE TEMPO: hrodid de t'aoiia 

IDPI. 
FORMA DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO 
UNITÁRIO 
O edital co rnplato es',ari A dbuposiças das trIo-
roanadus as uta see.bII.er5br na Prelo/lura 
Musioipd, sds de Udbaç000, Itur lddrti 250, 
Centre, Crer MacsadstPR osai tio oloodnios: 
waaa.pricrTgrgaebn lirA tiulbacheo. 
Cruz Madosda 20 da Julho da 2020 

Poeleito Monicinai 

CONTRATANTE: Mrudeiptu de Cozo Messe/ai 
Estado do ParamoS. 
CONTRATADO: Rurangota Oeazoeuad, CPE: 
007.020 129.02 
OBJETO: Caotrstaçao da prolsdosal sutdeatoos 
RaaaaEats Oe,azo.sol cmdatocisjs e hobilitada 
rocheoarieotu puslico 97/92020. para pesa 
iaçE/ de osratçou do E,oteooeilo (a) arpoedo 
assim nor mosodadeu da Eecrotoss do Saido 
doais municipalidade, caro a Prazo da E (tais), 
mesas do siosmoda do reautrouz 
VAI.00 TOTAL: R5 07X42124 lOezesete mil 00- 

CONTRATANTE Mueicipio de Coso Machado 
CONTRATADO larozsoastti 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ EUACI-IAOO 
CNPJ 7E229,088S801-S8 

Aves/a Vilania r- 251 CEP 04R20'000 
Cruz Mouhadn P,. 

AVISO 
CRSDENCIAMENTO 8092020 

ESTALO DE CREDENCIAMENTO DE IMÕVEL 
PARAALLIOUEL SOCIAL 

E Pretrilsia Msric'tpd de Cruz Mossado - PR 
ama pUblico a adouora do Coodoocistttanle 
1b(a0800do aedercisr irtxnesoadoa que poses' 
liam es requidtoo preat'oEO atesto Edital pata 
anotar a alminbooaçla 00 s000tUes da loceçao 
Te imdea rsddorcial pato sorrir corro dsgttet 
ocas para Iamttioo em oilosXiodanol0000hili. 
lado tecial diaceimiradsr ri soaosta sorart 
°emo,omaaeeuJr basr sol preço ohsadsa pela 
admioiouaçiu tela unadsociamcata escaras' 
au lundameotado tias dispa/odes enotialan na 
Cuontiluiçaa Federal, Lei LaASIS3. Lei Estadual 
0518000 cornos Talacherd n°480/rio., sapota' 
ilcipal 0 1410001 ludomda diapouiçdoa tagois 
o tagstsuiaolueeo aptiedeela à eapsde, medi somes 
a cdehraçda de arroubo da etadermuiamenra do 
Droabaoão do nervOsas, cunlorre as eoodiçdsu 
eolabvteutdsa oeursmolilal sem soer assoes. 
Regemupnosento ptecaaao a LS Tedemal ri 
0.05002. esoomsdaa a dlerações pastanioraL 
O mcebimeeto doa poobecotat ouuoreroe a pedir 
do dia 31107CO20 ao ISTO idaul hsrao aló dia 
1840812020 Au 09 3t O rnedandsmtoto  lorE 
aalidade de 12 Idoral moves gadanda durante 
asa paoiododeaiglr,ciaoece:tomoavascroaor-
dados aço sana o ciasolbeador nau praauo osbi' 
tirados na edita 
O Edital compota pcdatà ano obtido poIse (ole- 
reauadsa na CPL, cri méa riagnélca, oosdiantu 
antmeeja de.mori CO oazd, de segunda  sexta -fel - 

ra, ro Aerdrio de 14:00 da 17:09 horas ou peic 
noaeroço barbudos l000mltoeo'a.pmc,rt .prsou bru 
E oeueerUmto "e, ao fazer bisei do Edital, 
aaja ar. eado a Cemicruo Patrlaaeoio do Ucr. 
laçou, roro,mail Tdtacaa©emcmp  rena bi.oa 

(42(2554'i222. a reh'rada daoaonoe 
para quo poaao soa comuodcadau ' atoloeio si. 
tarde/co qoo 50 Suarem oeuesedoias A CPL oat 
aoraaprnaobiltzaod pela falta de ittlemmaçdeo 
orlasses as purieditoaoen àqueles inbsoesoadoo 
que roe conlirsoanom, pelas meta sapsolus, a 
nelirada eu edrioL Dazisqeor duvidas contatar 
pela totalooeo (42) 3554-1222 ramal 242, 
Coso Muctrodo, 29 do Julho do 2020. 

Preloito Muoicipd 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ NLECRADO 

As Ettatie, 2h 1 'Crua Machsde'Po 
CEP 5e20 ,003 CNPJ 70.21S6Oal5001.05 - 

Coso Madoade_PR 

EXTRATO DE INEX1OIEI1.IDAOE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRAI 100 02012420 
PROCESSO DE 1NEXIGIEI1UOADE N°271202e 

CONTRATANTE: Municipio do Crua Mschado, 
ErdadadePinsadá  
CONTRATADO, Almoabodo e And Mddioon Aeau-
oisdve LIDA' ME 
OBJETO Con5stagio do empresa Abrasas 
doAi Medicas t,aariiadas LTDA - ME, credor.-
ciads e hebti todo ao r.hsmamorta pdblico n' 
00712020, pata prestação do uomiçoa de aroa-
toa;abo pesa alasdera droandado Secaelada da 
SaibAs desta muniuipdidada, sondo a peso de 
estros ao p509€ (salol risca. 
VALOR LETAL : RS 144.455,2d (Ceuboeqseoeu - 
taaqaatm mi quatrsceeiese suborno a nove 

RESPALDO LEGAL Lei 084802 - noL 25 

CONTRATANTE MuI/dOm de Core Madnado 
CONTRATADO Ahesboao e Asic Mbdtcoo 

Aouectadcau LTDA- ME 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE IN5X1GIBLIDACE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Prscoraode boqsigibiltdada: 202020. 
lstorarsads: Sectela,ia Msotcipat do Saude. 
sinta dos ai entanto, cor teus nu prosorte 

acaso dealdaroata joalilicad0. CONOIOE-
MODO que  PARECER .IURIO!CO troas a 

o adgo 25 da Ló Federal O assomo,e no uso 
ou attibstçies qoe 0000ram cnoioddua, 
opa/aI ao diuposio os adçu 20 da Lei de Uci 
Cano RATIFICO a INEXIOIEILI000E DE LICI' 

Su /55 serimçoa 000 lormsa da idjudicaçAo 
medida pela Com/asso Pmonaneote da Licita. 

cm,lstros abaleo derimito. 
TETO : C000nbasbo da moiptaoa Ahrahao e 
di Màdcaa Aaaoctodri LTDA . ME, orados. 
ia a hatalitoda ou doarroanerlu pabl mcana 

72020. para piesiaçtu do serilços doares' 
ia para atoroder a deriaads da Seoetaia 
Saudo deuts risnictpouidndo, sendo rpmzc 
controlo parta 0 faial meses. Fvooxaddu 
ohos o Aeài Médicos Assobiadas 11 DA - 

COPO 10.94&7422CO1.aS valor Total R5 
F45024 (Cesta o qu areataoqu ouro til qoa-
ar tu a o ci roquasla e nrae reaioe anue e loa. 
coulsaos) ruo/ameno Legal Antiga 25 da Lei 
LESO/OS Juabtioaliv sAime.oa ora salso do are- 

Dslaçsoorçannurtdda: 04,01.2,01 4.2.2/O0T0 
Deteiroino, ainda, qon osjs dada a deuida s 
doado icçd. Cor oopodal à poedstsoocapul 
aaco 2Eda Ld Padooatr' 8.88003 coAs, ao 

Machada-ES, 29 de .AalSt /02020 

P,eteito Msnicio d 



Jornal O Comércio 

E.T) .50z4-7Nl4e 
	

Quinta-Feira, 30 de Julho de 20201 Ed. 645B 1 Porto UniãoJSC L União da Vitória/PR 

PREFEITIJSA MUNICIPAL DE CRUZ E4ACHADO 	
1 PREFEITURA MUNICIPAL 

Ad. Vitorio. 251- CrazMarhadn-Pt DE IINIAO OA VITORIA - PR 

CEP:E4O7E-W0 CI4PJ 76.330.00EI000I'0E - Cruz Machado- PR TERMO ADITIVO N° 0002E I 594l 

EXTRATO DE IFIEXIGISILIOAOE DE LICITAÇÃO DO CONT RATO N'2E500IE (5401) 

PROCE850ADMINISFRATIVO 13712020 PROCESSO DE INEXIOIEILIDADE Na 2012020 PREGÃO CLETRONICO N .  12012019 

TNTRATANTE: Monicipiude Crio Machado, Estado dcrPararia, PROCESSO Is-  2052019 

)NTRIeTADO: Figueiredo e Rally Ctloica Medica OBJEEO DO ADITAMENTO: Do Rc-oquilibds. 

eJETO. OuralrataçOs da eerpreoa Pipoeisada e Pape Clirica Mélaca. crodeocioda e tredtode cc chor CONTRATANTE Municipho de Unia de Vddda 

atente público n' 00712E20. para preotoçin de sumiços de poiqtéa0a pare atendas 	demando do _ PR 

salso de Saida Dc- Carlos Renato Poeeero desLo rrrosicipaldade surdo e preso de cosootu paro E OBJETO DO CONTRATO: ReeIm de prcçes 

Eis) rle005 para dquiOiçOT de aradtoeaTestos, oduções cicie' 

ILOR TDLAU AS 61500.00 )Sesrmata a oco Inda qsõnlreoles raSE Idgica a glrcosada para acordes as suos0500odos 

3520 DE CONTRATO E oreces da Secretaria de Saida do Mnricipio do Unido 

ESEALUO LEGAL: Lei 0.56003-Ad. 25 do MUita - PA contorne cacdiçdea qearhdo- 

CONTRATANTE hAssicipio de Crio Machado 
deceevidências estabelecidas nesse edital a 

cede 000000. 
CONTRATADO Fipjueõedo e Felrj Cileica Medica 

CONTRATADA: PONTAMEO FARMACEUTICA 
LTDA - CNPJ r° 02.elE.050010I .54. 
DA SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO: Paro 

OirdicaD dos Ledcstnias de Sararias. Copirta(as Tasaadas. Medeiras CosTperoodas e mosulecçan do equihbdo acardsnicequereria 
Laminados. Aolomerados d'opus de RAsa de Madeira e de Mate000o de Lhsido da Vbrda astro ao penes a lIme 0070 Tossarenjaocadono 

Rua Frei Policarpo, SOE - Fora: 1421 3522-1e10 - Fax: 1421 3822-2580 cabe de AS 2550 (hirta eciasa edo a roscara 
CER E4EOO-355 - Onias da bideia-PR - CNPJ 77.401 .e70t2505 .00 caeraaos), tolatinardo rro calo letal deste odihao 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO de Ri 0.463,00 i: Um mitqoolsoceetss e sessa515a 

aio presente edital, lixam ...a.ledes as oca ia doo do acenemdas srdirldas de Sonidos, 1 a Tio reato). 

xnsnistarios. Tarroadas - Madeiras Compensadas eLamisadas, AoIe,rrenadss. Chapas da Fibra de lelo- FUNDAMENTO LEGAL: Adido 5b, trotou O di- 

riso edo Marceneda de União do Vitorio Fardas eleições, que sendo realirodoc es dia 00110020, no neo '4' da Lei Distadas O.' 8.55043 comocas 

onisdo das 00:OOlTrs no IE:Sshre ra sede dessa Entidade, sito ao Asca Era Pnioorpa 0 OlE, Ceolro dleraçoas. 

a 1.0100 do Vi1ó 	na Essodo do Padaria que a corpeseços da Dirasda. Conselho FiscabeDelaga - FORO: Comarca de Ur,Na dabitõda. 

50 Represaritanleo asorraaseeu picotas, Acorda abants o prazo de lO (dez) dias. pala ssepare de Ue,as da Visaria, 24 de julho de 2020. 

hapas, qae cssrcç ara doosUr 00 primeiro dia útil sobseqoeirte da data da pnbIicaçao desse Edito, A 

.rcnstada da besndad edeocirnand, no pecado deotisado ao sepidne da chapas, eoioaúnia dos Eh3dmie  
5 h0mioedesr3li3Oh do re:dO botas. Caso eso seio obtido 'queria' me pdoaica csr50eçiO. a ESTADO DO FANhoSA 

le,pae oco 	''cedo era ocgsr de caresraçTo er dia 131110620 e nas elsodo quenam em regando PREFEITURA MUNICIPAL 
dirAnodç 	siçoo co tercesso csisueotseeo seca eeatszade do dia 15100r2520, oesdocsesderadss 

iii`Banter iou 	 Na 
DE CRUZ MACHADO 

:buõoe 	 qoe rbl,raromamoisxia dos votos doe puxadas presasses. 	caso de chapa 
'nica, podeod ser irsssoladaoassembleia eleitoras no dia 06010020 acima deoi0rade. do Oh:OOhsa 000 

CNPJ 7633008510% 1-09 
Aeeirido Vitddass 0  251 CEP W20-OOh 

'vimeiro coisracaçao decida que praseTtes emarosia abscEta dos oeeocladas em cordçme do 00100. rcmc Madrads Pc 
uns aclarado presente este rssuàttm, podesot asneociorido oeuernrbla soer ioslo lede datas Riopõe. - 

AVISC avosdo cdesidertdrs aUtos os narcisistas que sdliaeneie amoossadas cotou das dialetal pieeeirteu. 
CREDENCIAMENTO 5002820 

inisndo Astrida. 25 de Julho de 2020. animam
Edocroira Nela A PaaleiEsta laUricipol da dour Machado - ER 

Pnosaooae Asma puElics soe aliara necebeodo, documenta -

çk peroedridecciaocrnto objeto'aado a osoro-

raçoo de pnrflaoisaos poropsesleçoo de soraçes 

is'rlo à Secretaria deustostiscia Social poro om- 

- 

- e Piar o atada de sumiços do SUAS detido 	pan- 
- 

demio do coatid.b 0, acuda acneLotaços do 03 

REPÚBLICA FEDERATIVA IX) BRASIL, - 
n'cicio oan cçeuipca'leo 010 rrcaóvirlsDAcopoaAoecaoid Poa0'uaUEeoAOoT1C sepresba osnlrr, as sarosoeo da Saanlaie 

d,AssistenciaSw ~~ ldesiamun ~~ ipalid~du Ecoe 
EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

0 Odiciat do Registra de Imôvcio da Comarca do Parto tisol ia.'SC, nas050s da 
rsuposrçdes ccoddaenadarsesoiçàs Federal. Las 
8 ((elaS Lei Estadual lacas, Lei 	3 51512520 

oitos ate õeoiçaou 	casais.  irolaanmoa qoce economiaporonsc case Ofeesa, iesoatedo ao 
aos damas daspooçoes legaia a regulamenta- 

Rea 	O'cstdeatc 	Jei 	Morais, 	a.' 	589, 	olor 	Porto 	EJaivadSC, 	o 	podido 	de 

OrdENS EMDRo'UcIILN'l'O dc, itoóve E do propaiedodu de MIAROLDA FARIAS. 
res opltcdoea a especse, mediasta a sitosroçõs 

ameida MoEadcrsla n. 	tP .936, Andreias, inda Rua E°atps Joana 2020500, bairEs Sanca - de canhoto do ctedersemenra de preslaçio da 

Noras, bossa Cidade dc Pacto UIrdOOTÁSÇ moo sccseosa do croqui eleito o derroto sedoçe, ocnfstsrs o cmdiyseu esrohaeddao 

tlssrsareetrEess 	aaoisriveel050 	umm, 	sarvoeEie, 	onde 	serao 	rerebieieosznosrEeots sacIa adio trem seus ais ecos 

isspesgeoç000 CCL-ricae 5, t'andEeasoatadoo derivo rio 	anoo de  IS %sslorrj duo o Re0em o presente processos Lo Fod orara° 

ecassor 	da 	Olijosso 	psahlscaeso. 	Ccs'Ntdsrr 	de 	Auividsdr 142o 	Cosst,aole ", a  L50043, ahsepaadas ao allasoçteo postericoas. 
3s4097 2020, cobrido pelo EMAa.tSC. E puna Uru cloegriei ao caoóaeuisassrsoto do O recebimento dos protocolos ocorrendo a parar 
Iodos, lavra o presasse Edital que socó publicado CE3 jornal IoroE de grsnde do dia 311070020 os 03:00 (toca) heras até dia 
circaataçdlo. par Oras edtçasea ctTnsc1000arao, rPAEI2O2O as 0S:EOli. O oedeeciometta seta 

validade de 12 (doze) coser, podendo duraste 
,AL,Osdeeb OUMmo asØ,ee'a uas pecado de ai5tõncia raceter raasr ctedan. 

'p°c sorda classilicades sus prozrresto 

- 

- O Edital campista prderd ser cuido pdoe iate- 

145 mosadua se CPi em creio maçai tios, mediata 
ta 

estoeadeumçD  oco  doseçuaaaceulid 
rã, de durado de 14 00 às 17 DO lidos ou peto 

D5 	\°U5 	:s'.tru1npTr-os,,: 	. as deseço etalnurnico lallpilease.ptscna.pr .çonbrn. 

1-4 	T 
Etarosors aos oulaee'don000adcoEdt 1 

) 

teraçdes que se (derem rocesoarsos A CPL aos 

se respatsahilivase pelo falsa de inlssaoçõaa 

teretivas os procedi000to iqoales ialeessadea 

RUA PAPA JOAO )CXJH 
roea0000rdorarorospeicsareosePpstoasa 

Rosno gJasaoodSC, 16 dcJaalhcs da 2020 caso Machado 20 de saibo de 2020 
la 5 \'larcee Vi melaoa Veias Rasa - Oficial de Reisem 

Preteila Muriciptl 

CAMPANHA 
Quem gosta dos cucas, pães e sonhas, encontra na Igreja Matriz uma dupla oportunidade. A primeira, 

de degustar a produção feita por fieis voluntários, A segunda, de ajudar a comunidade da paróquia, em 
Porto União, Por isso, a já tradicional Feira da Matriz, terá cunho social, já que o valor fruto das vendas, 
será revertido para o pagamento da obra de recuperação do muro que fica no acesso da estrutura. O 
evento acontece no Salão paroquial, o Frei Rogério, nos dias 6 e 7 de agosto. 

Paralelo á feira, a igreja assina ainda a ação de venda do metro quadrado. Ou seja, quem quises pode 
contribuir pagando por uni pedacinho do valor da obra. "o valer do metro quadrado é de R$ 250, Quem 
quiser ajudar, pode nos procurar e fazer a ração e claro, toda ajuda é bem-vindo", comentou o pároco 
Valmor de Deus. Quem participar, ganha uma cerâmica personalizada, 

I Anuncie suas 
Atas e Editais 

 aqui noa¼!tC 1 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE tiNrAo DA VITÓRIA' PARARA 

Ia AVISO DE RETIFICAÇÃO 00 EDITAL 
REABERTURA DE PRAZO 

PRE0AC ELETRÔNICO N'470020 
PROCESSO N°  1020000- ERP 

Objete : Repioea da Preços pata Conlralaços de 

cmpnesa eopeci~ 00 pnestaqãa de sersiços 

de putdcaçsieo em prol com arostaido Loca 
dose midiao 54 )qainaEndiDTeo'middddoim' 
sreerao e rIr diçila, Dota aioot como orgoo de 

Pai cantorme orsdig%s, qaaohdodes e e,ipõas' 
caos estabbeddao seara edita] a ocas amasso 
O laluriciraa de Urdo da birória - Perosa, por 
meio de suo Freçoisca, morra piblico aos iate-
reosodos, do pnaaimeisio parcial dada as solicita' 
0005 da eoclamcimratss ao Edilal nntpracitode. a 
RETIPICAÇAD: da Ditoso Ucitatdnia. da Ouatili. 

de Exasoado do Edital 
dor terça dos dieraçdeo e com base rtoM 25. 
§4', de Lei Te.  8.0503 dc e AU 	da Lei nL 
1E.52012003, a data e hora da adespode diepulo 
E000remaocadao coolemte asmro: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ate as 
08h25,oir do dia 13IEBI2O20. 
CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABI-
LITAÇÃO )dimts no tola do BBMNET) -  eia os 
e3h30mio da dia 1510E0070. 
ABERTURA E AVALIAÇAO DAS PROPOSTAS: 
dia 1a1rEoo2e a sarar das Oehsroin. 

PREÇOS: dia 1300E12020 o pedir das 05 
poar O aodsaços doo propostas pelo(a) 
einrlal. 
Passa  0a,erroao  O' Edstal loeibood, do 

Idilal Rubricado no irlegro estio dApsniods 
da alicia do Abarleituro Municipar de Unidas 
Vdlria - a'o'aa.uniocdo'ailmia.ps. uns .ar -  di 
dragas' o ORANSPARENCIE' e soda do Ir 

bhmocliidtocceo.eco.bc. Aceoco idooilïcodo 
lia lo 'ticitoo de e' 
Outras iatoresoieaeo podem ser riidae aio 

'do Ucitoção do Praleituro de Unida da 0dm 
rIR. roesdareça Rua Dr Cnaic Machado, 5a 3 

d'coo morto cenba Ialelooes 14212521.120 

MELISSA B4NHUO RIBEIRO 
Pregaeisa 

Horóscopo 
Previsão para hoje 

Aries, Orno voa o amplo sabre assoas 
instasses pas500io, sobre seladas e sabre 
aopedlrctos una eorlass cidades e eseoçoo 
eeroas tesas poesibilidoi 

pautrumamui 
ea(cedimasta prosslsdo sobre osssoç D. 

Cêaeoos É ambos dia poro reeaber rebolos 
e Eaaeni O necessidade de Iroasmiõ-tas para 
ps0000s da ses cearsil tesA está seita 
orUosa pana toeosr decisões inoaeniots. 

cãeaen O iotnecae do Los em Soçitirio amplas 
coce coelpe decisão sebre os seçiciso e sobro 
moaimooteo na trabalha. Nele, toleee, soja aos 
dia moiro pesit'ee. 

Leias Ao eTadaaqae pelas qasis trooê cem 
poasesds soa auaadas e Voosteratsdcros. 
aeanear do coteçdd poro obsta a otarireocte 
qse 05maiou e cia celobeoa. 

Virgem: O aadoreelresieeaca gero 0000E 

peroepçõae sabre deoisieE e peotaros cm 
lomalio. É imperlanle se Optdigaer rum o 
paccada e fazer ar pazeo as noessrmntso. 

Ubra, E em bom dia para pesosar osbre os 
orejetos e, demo conoTa, elabores as Ideias cem 
esfrio pesadas. Existem meisao daciseso oca 
d000rn ser direcmoorodos. 

escorpião: Catarem nneace paçlos goa 
decofioer a quaEdode da Eada de aforro. ( 
,,uni'. doraturam aotto 0000çàs 00 sonepe 
osesasa amoroso, 

sag'eãniot O coe loa deixe essa destaque 
para aamae desis' seca prerar000sn os seus 
inaere000c possaois. Ilesa ados filosofe devido 
deoe lan eepetimaetodo sial soa canidioae. 

Eaprecamias lia o deeespene diante das 
aadoaçao. Agesa é moatesrto polo aliar moio 
pare anosas oeeeesbsadas ataesiEads e 
presaoeEn e oatscorheclEosnso. 

Aquário; tocO acesa oposloaidade de 
eepaensc os soas ,deioo e do loleraetr cotar 
as pee)eeosdo ama toeeto sbj0000. Se arifos 
pedem esiror eco correto. 

Peixes: É aet bom da paro prdmcsen 0000enos 
práecssse onaidia. Eaeerã olareas paro Oomor 
deciodespensissiesoio. Rusgas acender as 
eapecoabme errociasoto e ateEvas. 

f 	TERMO ICE WIFICAÇ AO 
DE INEAGIBILIDADE DE 	 ÇÀO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 	i 
Oh CRUZ SSACI1AOD 

Possessa de lssoigieitidddo: 2012020. 
40 - inlereseadr: Secretina Mocisipal da Ozuda. i 

A circo dos alrrTentos eeodilns nu p005erlõ 
proceouo deodeererrneitcdiicadn CONSIDE1 

P RSNOO era o PARECER JURIDICO preeU à 
4 INEXIO1SILIOAITE em conarroidade ao diepeOj 

1 sio adiçs 23 da Lei Pederol (80003 erro usO 
da, aitiuicdos que me loTam csnleddas em 
especIal ao diopoelo no orbgo 25 do Lei ate Uei1. 
loções, RATIFICO a INESIO1BtLIDADE DELICIO 
TAÇADde PRDCEDIMENTOAOMINISTRATIVD 

i n' 139I2020. 
Aulatio emcosseaur1,cia, a pmcedsr-sed peoa 
taças dos eenaiçoa iruo teores da adiedicaçdà 
eapedido pelo Csacieoço Permanente de Ucitai 
çoe. ccc Eoarnre abaiaodascrilp: 

1' DesISTO: Conbeeaçao do peoNsolorsi usrdcomiç 
Pueaoalo aerecoeebi credacci000 e habiíledi 
no chamamento pchlica 0002025. para preo) 
laços de seavipos do Eoleomeiro a), sapdod6 

a aloiro as oecessidades da Se ralaria de Saldei 
.1 desit monidpaidade com o prazo da E )seisj 
1 metes de siçoncbo do soltais. 

Padoreesda: 0050irçelo Beeeroaohi, CPP 
(OS .42e.r29-03 

d hAs tal AS 07.04734 (Prece dimil rosa. 
cartas qurn e 	ee'atedois rosas e tonto e qoalsa 

1 :ccnl000s) 
Puodomenro Tresandei 2540 Lei nos 666A3 

uoà 	

. 

- -Jtcamraats 	rogos seoa nas 	do D'ocasos de irei 
eiftt'dodedettdraçuo n°200020. 
serradora Daeprsr: 2.3,00,34.00.00.00 	- 

4 DeUçiaosiçomandria. 04.0t.2.Old.3.3,B0,34 

.4 Delorenino, acUo, que saia dada o decido Exabli: 
cidade legal. em especial à presisla ao capoat dia 
oeiça 25 da LelFmdaaal o' 0.50503,e qoa. apis) 
seio  o pnesemrte eeprdion te deaidamentaaataodp' 
eorçoieodo 

MarhailaP39deJuTode2O20 	- 

Presado M000ien' 
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PORTARIA N° 01012020 

000030 
Fuclides Pasa Prefeito Municipal de Cruz Machado - Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o Artigo 77° 
Item V da Lei Orgânica do Município, Resolve: 

DESIGNAR: 

A composição dos membros da Comissão Permanente de Licitações, a qual 
contém os seguintes membros: 

VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK inscrita no CPF n° 066.863.159-74 - 

Presidente 

LILIAN MACIEL DE OLIVEIRA inscrita no CPF no 026.180.459-63-Membro 

LUIS FERNANDO SOARES GABELINI inscrito no CPF n° 374.456.998 -56 - 
Membro 

NIVALDO BUDIN inscrito no CPF n° 026.181.609-83 - Membro 

CLEDIUMAR NAKALSKI, inscrito no CPF no 063.335.989-09 - Membro 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 03 de janeiro de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal. 



000031 
PORTARIA N °  48212020 

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
QUE ESPECIFICA. 

EUCLIDES PASA, Prefeito Municipal, no uso e gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica do Município, considerando a necessidade do 
cumprimento do disposto no Artigo 67 da Lei de Licitações (8.666193), considerando o 
Decreto Municipal n 02930 de 08 de Janeiro de 2018 e a Instrução Normativa n° 
00912018, RESOLVE 

Art. 1° - Designar a servidora 1-lalina Krajewska, matrícula n 0 524, ocupante do 
cargo de Enfermeiro (a), para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cruz Machado e Rosângela 
Berezowski (pessoa Física) CPF 067.428.139-03, credenciada e habilitada no 
chamamento público 00712020, para prestação de serviços de Enfermeiro(a), suprindo 
assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade, conforme 
processo de Inexigibilidade de Licitação 2912020. 

Art. 2° - Compete ao fiscal ora designado as atribuições especificadas no 
Decreto n 0 2930 de 08 de Janeiro de 2018 e na Instrução Normativa n° 00912018, bem 
como atendimento a Lei n° 8.666193 no que for pertinente à execução dos contratos. 

Art. 30  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato ou até a sua recisão; e no caso de produtos/materiais até 
o término da entrega total. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Cruz Machado, Estado do Paraná, em 30 de Julho de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 


