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PORTARIA N° 47912020 

O Prefeito Municipal de Cruz 
Machado - PR, Euclides Pasa, 
no uso de suas atribuições le-
gais, pela presente, 

RESOLVE: 

Artigo 1 0  - Nomear os membros 
abaixo relacionados para com-
porem a COMISSÃO DE AVA-
LIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE 
IMÓVEIS PARA ALUGUEL SO-
CIAL, conforme Edital de Cre-
denciamento no 00612020: 

1 - EUGENIA KSENHUK - As-
sistente Social do CREAS; 

2 - HELEN ELIZANDRA WIS-
NIEWSKI OCZUST FUDAL— - 
Assistente Social do CRAS; 

3— JOHNNY REGIS SZPUNAR 
OTTO - Assessor Geral de Ad-
ministração; 

Artigo 20  - Compete a referida 
Comissão a avaliação do imó-
vel para definição do preço de 
locação; e a fiscalização da ma-
nutenção da condição do imóvel 
durante a vigência do contrato; 

Artigo 30  - Esta comissão se 
manterá constituída durante a 
vigência do referido credencia-
mento e dos contratos oriundos 
deste processo; 

Artigo4° - Revogam-se as dispo-
sições em contrário. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr., em 29 de 
Julho de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00612020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público a 
abertura do Credenciamento 
objetivando credenciar interes-
sados que preencham os re-
quisitos previstos neste Edital 
para prestar à administração 
os serviços de locação de imó-
vel residencial para servir como 
aluguel social para famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, discriminados no anexo 1, a 
serem remunerados com base 
nos preços fixados pela admi-
nistração. Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 

4— HELIO CZARNOS - Mestre EDlTALQE 1CFEDENClAMEN-
de Obras 	 TO DE IMOVEL PARA ALU- 

GUEL SOCIAL 



disposições contidas na Cons-
tituição Federal, Lei 8.666193, 
Lei Estadual 15.608, o Decreto 
Estadual n° 4507109, , Lei Mu-
nicipal n° 141812013 e demais 
disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis à espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de credenciamento de presta-
ção de serviços, conforme as 
condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666/93, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
31/07/2020 as 10:00 (dez) horas 
até dia 18108/2020 às 09:30h. 
O credenciamento terá validade 
de 12 (doze) meses, podendo 
durante seu período de vigên-
cia receber novos credenciados 
que serão classificados nos pra-
zos estimados no edital. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00812020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
profissionais para prestação de 
serviços junto à Secretaria de 
Assistência Social para ampliar 
a oferta de serviços do SUAS 
devido a pandemia do covid-19, 
sendo a contratação de 01 Coor-
denador do CRAS (podendo ser 
Assistente Social, Pedagogo/ou 
Sociólogo) e um Psicólogo, su-
prindo assim as necessidades 
da Secretaria de Assistência 
Social desta municipalidade. 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, Lei Esta-
dual 15.608, Lei 13.97912020 e 
as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à es-
pécie, mediante a celebração de 
contrato de credenciamento de 
prestação de serviços, confor-
me as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
31/07/2020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 19/0812020 às 
09:00h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 

nos prazos estimados n 7dji{aó. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CAL, em meio magnético, me- 
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho- 
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br/. É neces- 
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado â Comis- 
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licitacao@pmcm. 
pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554- 
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize- 
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in- 
formações relativas ao procedi- 
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe- 
los telefones (42) 3554-1222 ra- 
mal 243. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
46/2020 

PROCESSO n°. 11112020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Ë objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço aquisição 
de produtos de limpeza e mate-
riais de copa e cozinha, destina-
dos para a limpeza do Centro de 
Saúde, Postos de Saúde e Hos-
pital Municipal, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO- 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 

•'-_-'• pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licitacao@pmcm. 
pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CAL não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

11w w w. p mcm. p r.g ov,b rJ 



Jornal O Comércio 
Quinta-Feira, 30 de Julho de 20201 Ed. 6458! Porto União/SC 1 União da Vitória/PA 

rn,tn 	F Por lidada I4onesko 
•••I• PId'-1 	

mariana.honesko@vvale.com.br  

Idiada reabertura das 
gências do INSS 

[eterno estava previsto para a segunda-teira, 3, 
nas anúncio é de que isso só vai acontecer no dia 
4 de agosto 

Conformo publicou ontem, 29, a Agência Brasil, o Instituto Nacional do 

eguro Social (INSS) anunciou em forma de portaria o adiamento da reaber-

Ira das suas agências em todo o Pais. A medida é por conta da situação de 

andemia da Covld-19. 0 retorno das atividades presenciais estava previsto 

ara a próxima segunda-feira, 3. Os serviços, entretanto, continuarão a ser 

litos exclusivamente de forma remota, até o dia 21 de agosto, pela Cen-

a! Telefónica 135, pulo aplicativo a pelo portal Meu INSS. O atendimento 

mioto terá continuidade depois da reabertura das agências, destacou o 
istituto. 

Segundo o INSS, o objetivo é evitara aglomeração de pessoas. Quando 

S atividades presenciais forem reiniciadas, terão prioridade os serviços 

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

fminisfrst- - e reabilitação profissional. Serão retomados também a justi-

cação jucJe o atendimento relacionado ao monitoramunto operacional 

B benefícios. 

A Portaria 36, que estende o prazo, pontua que em Um primeiro Inomen-

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

intínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e benelicidrios 

adiante agendamento prévio pelos canais remotos. 

"A reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades da cada 

na das 1.525 agências da Previdência Social no país. Cada unidade deve-

i avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de aten-

mentos realizados, a organização do espaço tísico, 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 

pandemia de covid-19, Incluindo a simplificação dos procedimentos, a 

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

)ntinuarão valendo mesmo após a retomada do atendimento presencial", 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DA VITORIA 
CNPJ: 75.9U7 73010001 71 

Rua Dr Caso Machado, n. '205 
CEP: 04.000-920 

união da httdda - Panaaá 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
CH20IIAMENTO PUBLICO N 920010 

O tcNininipia de Unias da Viletia, Estada do 
Parana torna púbtcsc para conhecimento das 
tic"la,,tes e de qaeen pais Alenessae POSSO que 
a precedintaaln saprameacioaads, ALIe M. por 
abjeo a CHAMAMENTO PU9LIDD PARA EcO-

CUÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA 
E TRANSPORTE DE RESI0005 SÓLIDOS UR 
BANOSFDTENCIALMENEE REUTILSZÃVE,2 Ei 
DII RECICLÃVEIS SECOS, DE CARACTER1S-
DOAS DOMICILIARES; DEVIDAMENTE SEFA' 

DADOS, ACONDICIONADOS E OISPOSTOS 
NAS VIAS PÚBLICAS FIOU NOS POMOS DE 
ENTREGA VOI.UNTARIA (PEla) PELOS MUNI' 
CIPES PARA A COLETA. Sai REVOGADA, pan 
nazdcsde interesso publico decan,,ste de lala 
sirpEr159ionIe desidaiaente cannpssi ccl-

(nnnt d aztatod,cenntancldairrnedan a caanpe' 
Sente pmnema licitalerin ulan lermos da Parecer 
J,'nidiin n.° 19510020. 
Uaiaoda Tttiniar?R.2E da urdi de 2020 

ESdIce, Santa Rasada 
Pneleila lssseidpal 

PREEEITUER MUNICIPAL 
TE UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

TERMO ADITIVO N' IG02T 
AO CONTRATO Na t 112125156061 
TOMADA DE PREÇO N' 102110 

PROCESSO 5' 2150019 
OBJETO DO ADITAMENTO Do Qaaihlahaa 
OBJETO DO CONTRATO: Centeala5da de Em, 
Presa EspociaTirsda pana Ensopada de Sajaiore 
de Paaimer, IaçooAsldtlica ml Csnnneta tetuari. 
noto Ueir,adaaoseale IC.B.U.OI de Inartms alas 
'San: LOTE 1 Rua D. Pedro 111011,00 Au. Benta 
Manhas da RecIte Neta e Rua Nassa Sa,Uaaa 
da Racinj e LOTE 2- Ruo Caiam Aeafa jettrea 
Ruo Marechal Dcodata ato a estaca 21-15 M71 
no tiluaiaipia de Unita da VitdtieiPR, acatanae 
Residas. Memasial Danari Uasedeanaia atexot 
ao preterIa Edital. 
CONTRATADA: PR000ENNE PAVIMENTA-
USES LTDA. EPP - CNPJ 5,' E5.4t7.27S.'DTdt-
93. 
DO QUANTITATIVO : Caatnmto pareces da Se. 
datada Municipal do Ptanejarrnmts lisa aditada 
ao easrsaigtnaimente conlnaladno percealaal de 
502°4 snneapardendasaalor de AS 30 .120,05 
ITststarril cento e dTereaisl, raaea,de unisse 
02. 
FUNDAMENTO LEGAL' kAgu 86'. incha II, ali. 
nos 	da Lei Federal r.' 5.580/93. 
FORO: Comarca da IJiriSo da V,totia. 
Unias da ViITdu, 25 dejrrlhs,de 2020. 

ESTADO 00 PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ RACHADO 
CNPJ 76.331.tSBT900t-Oa 

Aeanid-a MAIO n' 251 CEP W20.000 
Crua Machado Pr 

PREGÃO ELETRÔNICO la.  450029 
PROCESSO n- 11112020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO. E sujara desta Ilcttat000aeletan au 
ssaieetade panprasa,ia eepecialttada pala a Re. 
pistroda PIpas aqninçaa de prodata, do tierreza 
emalentara de rapa scosnha. destinadas para a 
limpeza da Certno de Saúde, Facas de Saside e 
Nanpilat Mr'n'.cipet, Sal esse ileso cartoane ea 
psc1111p8sseamshan loa da Ansas 1 deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS : doa 
15:00 do dia 31E712070 Is 09:00 horas do dia 
1310512920. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 89:51 As 91:26 haras da dia 13tT90s2a 
DA SESSÃO DE DISPUTA DA PREÇOS: is 
9020 heras dodia 13a0812020 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO POBLI - 

CA O0FRpGA0: Plalelamra Elalrds,taa acAta de 
Uataçeiea e Larrtes, asavds ao alta eletrônica 
snsw.stl.srç.br  Asosto tdersiirada na Ilak - 1i-

1 cilaçdec. 
REFERÊNCIA DE TEMPO. Eardch de Enasilia 

lIDEI. 

1 FORMA DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO 
] UNITÁRIO 
O edilal completa eslard à Ss/ssipas doa iate. 

[tesa estas no silo WWW.EI.CO9 EL asa Prete'tsra 

1 ManicipaL sala de Lidtasdes Ara Vitdnia, 361, 
Genirs Grua MachadarPR ao titio eislréaica: 
suels.pmces.pr  1orbrlin k lidtaçdes 
Com VacIlado, 29 de  .hJiio de 2020 

P~ lidrinsabal 

R. raor,'rjeooiqIr:.',eI',a 

loC:ç.'io S1GC:r'tc. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ I1EACIIA0O 

Ao ViIdria, 361 - c,ad,Macin ada.Pn 
CEP :a4S280T0CNPJ 75.3098881000t45 

Orsc Machads-PR 

EXTRATO DE INETIGI5ILIOAOE 
DE LIC!TAÇAD 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13812020 
PROCESSO DO INEXIOIEILSOAQE N'20d703T 

CONTRATANTE: Mo ... por de Cai Machado 
Estada da Para rd 
CONTRATADO : Rasangela Rereetesli. CPF: 
097.428.130.03 
OBJETO: Csstoalaçoa da pntfi,daeal aoldncetr 
Rasantela Oenezaaeaki ardorosas ehabilttada 
te chamamento pública 0070020, para rwes-
laTas de oereiços as Eirlenmaim tal, aaprindt 
assim as neceeddadet da Secnelada de Seide 
desta mseidpeliddde, cal opnazo de 5 (estai 

aecentassqaarentaedaisreeit e tdnlaaqualro 
SeI laattf. 
aQ  DE CONTRATO: 8 tensa 
RESPALDO LEGAL: Lei 5.866/93 -M. 20 

CONTRATANTE Manicipia de Casa Machado 
CONTRATADO BenaJassAi 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 710335.eeSlOOtI-0S 

AoerrdaVdd,ia ai 250 DER S6E2O-000 
Croa Machado Pr. 

AVISO 
CRE'OENCIAMOteTO PRIMAS 

EDITAL DE OREDENCIAVENTO DE IMÓVEL 
PARAALUOUSL SOCIAL 

A P.'etotsna Municipal de Cora Machado - Pp 
ame pública a aberlora do Credarciamentc 

ch1'etiaando crrdaltcias taEressados qae pnoon. 
d'ao os 'eqaidtas preahaas tenta Edital para 
prestar A admini5005a'a te neroiçoa do lacaças 
de lobal resideasial pala sevie canoa aleusal 
acraid pana tamilias em s 1,teação deetulncnaujti. 
dada sacia dianiminadoo era ereto 1. a a/Teor 
rEmsiterasss cml base aos preçoa bades pIta 
admr'rinlracâs Ea Is credenci as,enes sumamos. 
-se tandeareotada paa dissooicues colidas na 

l5.aas. a Cancro Lstaaaal n' 4991109..Let Sais-
rnidpat at 141012213 e demais  dipasiçdes lz9ais 
e reselamesntecs apliedeeis a espéciue. mediaate 
aodosraçta de coslrata de aredeoeametta de 
pressato de serolços, ceuterme as caadiçdas 
estabelecidas nauta edital Sete aajs assoas. 
Ra9errr a pnsaepte placenta a 1 ad Federal n a 

8.66's20 tbeeoadas as dtenaçbapaelederes, 
O costumem. conte pralpaelas scanretaaa pedir 

.do da 30/020220 ao 10:00 (das) hanat aiA dia 
19/990520 Is 99:200. O cnddsndamosta tesA 
validade de 22 Idosel mosas padesda durante 
sala penada de ai(Arteia necahar rIs/as cnades. 
ctadoo que sanas clasdltsadan nas placas cosi. 

rra edild. 
O Edital ceanpleta padsro ser sstda pelar inle 
'casados na COL, em as/ia ,oaor,edcs modiaate 
es aetadsum CD luzia. de saysrad a a seala.teiir 
ra, os Issrdnia do 54.09 As 10:05 Isa'as as pera 
eedeneço etetrdotco htlp:/Aevnarpmcm.pn.oaaMrd. 
E eeeestlna apre. as Íaarr dawnlaad da 0614, 
sajairtssrtado à Ccaeriaaâe Peaeaoentp de Lid-
tazaa. sia e-mail - tidtacatãpmco p, 0tabe -au 
aia laa - 142199541222. a reisa da memrnm, 

senea;rerraabilirsnA Irela falta de i"Iormaçdaa 
eeltsaaa as pnccodimsetr Assoles lolenessados 
que nau cra,Arreanam, paira mére aopastoa, a 
'alisada ao Edital. Oaaiaqren ddrdascantalan 
traias Ieletaaea (420 3994.1222 namal 243. 
Croa Machado, 29 deJaTode2S2S. 

DE UNIAO DA VITORIA- PR OO41 
TORMOAOITIVC N° 12020 5987) 
AO CONTRATO Na 18612919 (5296) 

PREGÃO ELETRÕNSCO tE' 77n7019 
PROCESSO N.' 1170910 

OBJETO DOAOITAMENTO: Da prazo de raiAl-
eia e do çsaoitaUro. 
OBJEtO DO COI6TR,ATO: O objeta da presente 1 

lidlaçAo é a incorrere prepssta mais tartlajosa 
pata a CONTRATAÇAO DE PESSOAJURIDICA 
ESPECIALtZADA NO FORNECIMENTO CON-
TINUO E ININTERRUPTO DE COMaIa5TIVEL 
IGABOLINACOMUMI. PARAATENOERÃ FRO. 
TA DE VEICULDS OFICIAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE UNIÃO DA srrÓRlA, csnlsnmo 
ceediçaps. qrrenddades eeat5cacias Es labeEci. 
daereale dosar a se,,, anexos, 
CONTRATADO: AUTO POSTO IPIRANGA LIDA, 
DO PRAZO DE AIGÊOsCINETECUÇÀD: Carrte , . 
me sslinitaçdo da Saspela,ia de Saude a prazo 
de vigência do Termo de Contrato p.' 1952010 
16350) fica pnoaopada par mais 12 (doze) cesso. 
a isriia, O2J550920seisnninan em aUasS2O2t. 
DO VALOR: Fina adilaas ao saio, cdpiaalasate 
cenaata do anular total de RE 894.500,00 SOeis-
rentes o quatna mi a qonhsdas nedsl. par a 
dgxada de 12 tdotel ,nEaaa 
FUNDAMENTO LEGAL: ApItar 57, Incito II da 
Lei Fedenat e.' 8688102 com cosi altaravL 
FORO: Cemassa de UrrAs da Vilória. 
Umas da Misda, 25 de isibo rIs 2520. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MOICN600 

As:Vitdda, 251 -Comeu Mr'esleoda'Pr 
CBP:04620-TaO CNPJ 75320M501T9T1-49. 

Coe MarJsado-PR 

EXTRATO DE IN2XIGI5ILIDAOE 
DE LICITAÇAO 

PROCESSO ADMINISTRATVD 13612021 
PROCESSO DE INPTIGIeIL,UAOE NI 271M20 

CONTRATANTE : Maninipio de Caro Machado, 
Esladoda Paeaa,. 
OONTRA'oAcO: AinahaaeAarki Pslèdicas Asso. 
siadsn LEDA-ME 
OBJETO Certratacoo da emupreta Abnat,aa e 
Acta Medicas Asnoziadas [TOA - ME, crrden, 
nada e (lataS tada na shamaererla psiblica nas 
P9212020. para pneotaçda as sersiçtn deaaes. 
toalete Tala atender a mundadada Sereetada de 
Saúde desta marnics'palidade, tendo o pais de 
natEnta papal las(s) 'netos. 
VALORTOTAL: RS 544415,24 (Cento u rodou 
e e  quatro  mil  Amarrarmos eouqse,ta e asas 
naa'rsea,,r, e qsalro cealaaas). 
PRAZO DE 00250 RATO: 6 meses 
RESPALDO LEGAL Lei 8 660 -ALI. 25 

CONTRATANTE Manisipinde Onair Machado 
CONTRATADO AbneÃa0e Adri Medicas 

Associadas UDA - ME 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE INE>2GtBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de ! eetin lbiiidado : 270029, 
iaterasoaee: .Secretania Muaisjsal de Sacho. 

Ã aiata das oioaTartsrt cenldan as pleceale 
pozesaa devidamen le')ssiticada, CONSIDE. 
RANDO qee a PARECER MEDICO pnead a 
INEXIGIBILIDÃO Bem caifrrmldade as diarosta 
la aliso 25 da Lol Federal 5.650/93. e ao uro 
das alnibsiçoea que me latam asrleddas, em 
esperial ao disposto ara ari 91 20 de Lei de Dei  
taparas RATIFICO a INAXIGIBIUOADE DE LtCm-
TAÇÀOda PROCEDIMENTDAOMINISTRATIVO 
a° 12512920, 
Antsdraem nanseqalnda, a pnaczaar..ve A pnoas-
uçaa das eer,'iços ata teImas da adjadisanda 
capedida pela Camissaa Pmrr,anen (e de Licita-
çia, contente eloaiao denonrlu: 
OBJETO: Oontratatdc da ensprena Abnahau e 
Anta Medicas Asanaiadoa LTDA -  ME. crodsti-
cieda e hasililada aro thamaraevta pdblrcan' 
10712020 para pneelaçôo de sean'çsn de ates. 
teusla pena atendo-  a demanda da .Seoelada 
de Saude deslatnuorxipatidade. Iludo 00raza 
de cmtnast poro 0 )saiol,tsoes. Faa erea do : 
Abralmao e Aaki Midjcos Aoaadadca LIDA 
ME. CNPJ: 10.944.742la012.s9 Valer Total 09 
44.450.24 íCAots e qa aterttaoqsalrs tInI nua  -

Irocetdaaedeqaensaonaaeteaiseriale e qna-
las nerdauas) Fsritdameata Leqal Ai'IiFio 25 da Lei 
na 9.65403. Jsstdr'relia Anexa cal autos do pta. 
cansada iseeioibilidade do licitada rt 2712020, 
Elsme'tlada Despesa: 33.06.29.800202 
Daíaçda ancomealA lia: 04.05 .2.014.3.3.90,35 
Datarenir,s, ainda, que seja dada a devida pubti. 
ddade tétal em etpoàal si poeaiale os naps's da 
arlsaa 26 da La Federal e' 0.556laa.s qep. asca. 
sqa a paeoEnto eepadserire deerdaarentaoeteaao 
e arquieedu. 
Onun Iulachads.FR, 20 co Jatlrt de 20211 

Pnefnito Muoicipai 


