
aquisitivo 201112016, (parcelas 
313), no período de 0310712020 
à 0110812020. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
julho de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 421, de 03 de 
julho 2020. 

O Prefeito Municipal de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

'-' no uso da competência que lhe 
conferem o Art. 77, Inciso XXIV, 
da Lei Orgânica, e com funda-
mento nos Arts. 142, 147 e 151, 
todos da Lei n° 0112006 de 29 
de maio de 2006, 

RESOLVE: 

Art. 1 °  - Prorrogar, por 30 (trin-
ta) dias, o prazo de conclusão 
dos trabalhos da Comissão de 
Processo Administrativo Disci-
plinar, designada pela Portaria 
n°090, de 10 de março de 2020, 
publicada no DO n° 1943 de 10 
de março de 2020, para apurar 
os fatos constantes do ofício 
01912020, ante as razões apre-
sentadas no Memorando n° 09 
de 03 de julho de 2020. 
Art. 2° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Euctides Pasa 
Prefeito Municipal 

RE-RATIFICAÇÃO PORTARIA 
N° 40412020 

Na Portaria n° 40412020, pu-
blicada na Edição Digitalizada 
n° 2018, Pág. 01 e 02 do Diá-
rio Oficial do município de Cruz 
Machado, no dia 02 de julho de 

2020, 

ONDE SE LÊ: (portadora da 
Carteira de Trabalho n° /0030-
PR e RG. 10.372.307-8/PR, 
exercendo o cargo de Agente de 
Saúde) 

LEIA-SE: (portadora da Carteira 
de Trabalho n° 3399631/0010-
PR e RG 9.248.243-0/PR, exer-
cendo o cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde) 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
julho de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETÔNICO rfl 
352O2» 

POCESSO :n° 93/20211 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de óleos lubrificantes 
automotivos, graxa e estopa, 
destinados para manutenção 
corretiva e preventiva frota de 
veículos desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes 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 
0610712020 às 09:00 horas do 
dia 16107/2020. 	000077 
ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 1610712020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 1610712020 

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 
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 www.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, 02 de Julho de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
36/2020 

PROCESSO n°. 9612020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

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



Informando 
j9 rittes Antônio Brttes 

colunisla@jomalecomaccio.000n 

Valorização 
O prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, 

durante a posse do novo Conselho Municipal 

de Educação, enfatizou a importância da 
rresentativida$ que tem como função 

mediar e articular as reações entre a 

sociedade e os gestores da educação 

municipal. 

078 

Início 
Em atenção a uma solicitação do deputado Hussein Bakri, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), 

iniciou as obras de recape asfáltico do trecho da BR-1 53 em 14 quilómetros da rodovia 446, que liga ao município 

de Porto Vitória. O Investimento é de R$ 2 milhões. 

Restauração 
O deputado estadual Valdir Cobalchini, anunciou que há previsão de restauração da BR 280, que liga Porto União 

a Canoinhas. Nesta fase inicial, 15 quilômetros da rodovia estão sendo restaurados. Cobaichini disse ainda que o 

governo federal descartou a possibilidade de privatização deste trecho. 

Plano 
No seu quarto mandato no Legislativo de União da Vitória, o polêmico vereador Jair Brunagno, destacou a 

importância do Piano Diretor da cidade, que deve ser discutido por toda a sociedade civil organizada. 

MIJNICIPIO DEPORTO VITÓRIA csrAoo DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08712020 PROCESSO DE COMPRA N' 0970025 
PREGAO ELETRONICON°f4212e20 

OBJETO Registro de pndida para futura e eventual pexistoda de placa de solveres medas Merozeul, Contarre condições, quantidades e nuiglemian eãlaúdE 
citas sto edital a soja anexos. Fama de julgamento: Menor Preço por Lala- No dia 1007/2020, sardo o recebimento das preçoslan: aló ao l3taürntina, atadura 
e araliaçoodas pawastas: a paxtir das lab3Irntr, laicdoda senado pública da disputa de pme ,n: a Tente das I4lrOombr após E nnatiagso das dureipdsa( 
Pregooina. LOCALawoeisnereútcitxces.cmn hrpceennlderticadaoalirh -ltulasfeapútaicas'. Paoalndaeazralarfnctandetemporerdnbsovadoohmdlia 
de Brasilia (DE). INFORMAÇÕES. O edital asnos anexas pedem ser rbtdcn no Setor de Compras e Ltdt%des da Pretaitura Municipal da Porto VmIddaiPR das 
OUh:Oororiar as 12tuEomin. e das 13h:fãmsisr as 17h00anie nos dias úteis, no ainda no dia waw.partadtodtpcgocbr- Menu Licitandeu; Outras irdoxoações pelo 
e-esait: liclaaran5podaadoia.pr.goe.bn . Posto Viltela P1, 02 dejutra de 2020. 

Frarnumsas Xaniee ltaempnrana - Pretdta Municipal - em some/do. 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DO INEXIGIEIUOADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
OE CRUZ IMO'EOO 

Processa da laauigibilidade; 24z1120- 
tetaresnado: Sazelada Municipal de Saúde. 

À vista dos elementos asnúdos no presente proceasa de-
nidnmreaEjustilcodo, CONSIDERANDO que o PARECER 
JURIDIOO prevê a INE(IGLBIUDADEee coreormidude as 
diapostu na anuga 25 de Lei Federal s.eesieu, e no asa 
deu atnibeiçdes que me torna, onnlenidao. em especial ao 
disposto na alise 20 da Ler da Ltotaçbea, RATIFICO a 
lNlÉGlBlLIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO e' 1140025. 
Auluniaooar conuequdocia, a proceder-se ú prestação das 
serviços nos ramoso do al]sdicaçto aopedida pela Canis-
suo Peneaeenta de Licitação, cnnlonoe ±aioo descrito. 
OBJETO A presaata ineeigúildade de licitaçio das 
ooulratagao de chama eupedalisla que realce dleudimca-
las midioo.poiquiátaico a recoperaçno de dependentes de 
âlcnel e entras dre5ao ornando de inaeeaçdeo. 
Fa'eonsdda: adicionadaaeeeloente 51° Camio, CNPJ: 
60 975 737/0 093-75 
Valor Total R$ 200.0210 Inocentou  esinteerone mil e 

Fundamento Legal Anb'go SOda Leio 9.005/03. 
Jssdfsatina Anexa nos autos do processo de iseaigibilids-
de deito/ação e' 2412020 
Barrento de Dassesu: 32.90.09.00,09,00 

em ropec,al d preaieta rucaput mós edigo Seda Les Federal 
e 0.096/03, e Ice, apdu. Deras prevenia eapedúate doei - 
demente autuadeeanquiaade. 
Coz Machado,PR, 02 de Julho da 2020 

prefirito Maneio ai 

SDLICITAÇAO DE COMPARECIMENTO 

SOLICITA O 

TIREM DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. 
'CLEVERSON CAMARIM; 

JOSE JAIR IJRCHIJLIAK; 
LUCIANO KOZLOWSKI; 
VARCILIO ORTIZTORRES; 

Anojada Vitoria n°25l CEP 64920.000 - Cruz Masbado Pr 
PREGÃO ELETRÔNICO e'. 350220 

PROCESSO o°. 030020 
AVISO DE TICITAÇAO 

OBJETO: E 09550 desta licitação a aetepão de saciedade emprenúda especializada 
Rardoss da Preço objectando aqulslpao de dleos lubórenenres autonatoos, greve e 
desinodnn para muaulerçto ceoret'na e preneatea leste da eadules desta euntcip 
em seu itens contorne nopenscuções cosnoteesten do Anexo 1 dente edital. CARACTI 
CA: Cano anta da até 25% para ,tcroeepreaas (ME) a Empresas de Pequeno Rente 
conlmareArt. da' da Lei Comnlenreelor 1472014. RECEBIMENTO DAS PROPOST 

TA DE PREÇOS: Is 00:30 transe do dia 
PÚBLICA DO PREGÃO: Platstonma Fiel 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
O adIeI compete eslera à disposição dos Intazenoadss na ode evew.trll.sng.br , na Enaleduna 
Municipal, salade Lidlaçdea, An Vddda, 251, Centro, Creu MacliadnlPR, no olsoulelranico: 
wew.pncrn.pr.owbn 1/ok lisiteçõas- Cruz Maclrade, 02 dela/bode 2020 

n2 
Jornal O Comércio 

J 	Sexta-feira, 03, Sábado 04, e Domingo 05 de Julho de 2020 1 Ed. 6443 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

•IPIiOSRI 
flTT5,Inuhipiutaki 

-o 

Milho no Monijolo 
Odãan MurSaf) 
calalelataallamatec000srelstcsm 

PRAÇA CORONEL AMAZONAS 
Inicialmente, á bom anotar que o local onde está o prédio de antiga 

FWI, hoje UNESPAR, também fazia parte da primitiva Praça Coronel 

Amazonas. Em 1891, os primeiros moradores aproveitaram o espaço 
da Praça para a construção de um prado (ou raia) destinado a corridas 

de cavalos: o 'Prado do Murici". Em 1914, parte de Praça serviu de 
pista, com 400m, construída para os primeiros voas daAviação Militar 

Brasileira durante a Guerra do Contestado. Ao final daquele Episódio, 

com a assinatura do Acordo de limitas entre Paraná e Santa Catarina 

(20-10-191 6), a então Porto União da Vitória foi dividida pelos trilhos de 

Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, Dai em diante, a Praça 

Coronel Amazonas passou a fazer parte do quadro urbano da nova União 

da Vitória. Para firmar presença no lado que lhe coube pelo Acordo de 

Limites, o Governo do Paraná Investiu em algumas edifIcações no seu 

entorno: Igreja (a atuei Catedral), Escola (o Grupo Escolar "Professor 

Seraplão", numa esquina), Fórum, Prefeitura e Delegacia (num único 

prédio noutra esquina) e o Hotel Paraná, mais tarde, consumido por um 

incêndio. (Diz o povo, pala não ser tombado ao Patrimônio Histórico 
e cultural). Em 1949, a Praça Coronel Amazonas recebeu tratamento 

paisagístico: ajardinamento com o plantio das primeiras árvores nativas, 
a colocação dos primeiros bancos, do Busto do Coronel Amazonas e do 

Mapa do Prasil, construido em cimento, num ato da Administração do 

Prefeitu Cleto (1947-1951). APraça Coronel Amazonas é um espaço 

de mentri histórica e cultural. Ali se presta homenagem á vida e a 

trajetória de um dos homens públicos mais importantes na formação e 
no desenvolvimento de União da Vitória: o Coronel Amazonas de Araújo 

Marcondes, o "Mauá Paranaense". 

ELE TESTEMUNHOU SOBRE A PRAÇA CORONEL AMAZONAS 

'Cicero Muncineili (falecido), viveu 93 anos participando e 

testemunhando a história local e regional. 'linha uma memória 

extraordinária. Uma corticeira de serra, que chamam de bico de 

papagaio, faz parte de 50 árvores que eu trouxe, de carroça, lá do meu 

sitio, em Porto Almeida, atendendo o pedido do Prefeito José dato, porque 
ele queria só árvores nativas da região. Eu trouxe mudas crescidas 
de cedros rosa, corticeiras, ipês amarelos, varaneira, carova, aroeiras, 

sassafrás, entre outras árvores. Algumas ainda estão aí. Isso foi em 

1949". (texto ilustrado com fotografias escrito pelo professor e historiador 

Nivaldo Antônio Oliskovicz, antes da reforma feita anteriormente à atual 

da Praça Coronel Amazonas). 

ENTREVISTA 

1. Sabemos que o icone foi construído na gestão de José Cleto, qual 

seria o ano exato? R. Sim, foi construido em 1949, na gestão do Prefeito 
José Clero (07-12-1947 ã 07-12-1951). 2. De quem partiu a ideia de 

construir e por qual motivo? R. A ideia foi do próprio Prefeito José 

Cleto, em Exaltação ao Brasil. 3. Qual a razão dele ter sido encoberto 

e como a população reagiu na época? R. Desconheço as razões para 

encob' 	Mapa. Hoje, entendo como falta de senso patriótico. 4. Qual 

a imptr,.,,,.cia do Mapa Histórico para a cidade de União da Vitória? R. A 

importância está nas razões que objetivaram a construção do Mapa: A 

principal foi a Exaltação ao Brasil. "Em primeiro plano, no circulo, o Altar 

da Pátria, simbolizado pelo Mapa do Brasil, com as divisões em cores dos 
Estados, os nomes das suas capitais, etc.. Está orientado pelo meridiano 

verdadeiro". (Relatório Geral do Período Administrativo do Prefeito 

José Cleto). (Entrevista concedida à estudante universitária Raissa 
Antoscziczin). 

Beira do Iguaçu, Julho de 2,020 

Odilon Mrrncinelll é Membro da ALVI e de IHGPr 


