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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Cento - CEP 84620-000 

Responsável: Johnny Regis Szpunar Otto 

E-mail: dlariooficialpmcm.pr.qov.br  

PORTARIA N° 40312020. 

DATA: 26 de junho de 2020. 

SÚMULA: O Prefeito Municipal 
em exercício de Cruz Machado, 
Estado do Paraná, no uso da 
competência que lhe conferem 
o Art. 77, Inciso XXIV, da Lei Or- 

gânica, e com fundamento no 
artigo 151, da Lei n°01/2006 de 
29 de maio de 2006, 

RESOLVE: 

Art. 1 0  - Prorrogar, por mais 60 
(sessenta) dias, o prazo de con-
clusão dos trabalhos da Comis-
são de Processo Administrativo 
n° 00312020, designada pela 
Portaria n° 101/2020, de 17 de 
março de 2020, publicada no 
D.O. n° 1948, de 17 de março 
de 2020. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de 17 de junho de 
2020, revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se 
Publique-se! 

Cruz Machado/PR, 26 de junho 
de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMÉNTO 00712020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documenta-
ção para o Credenciamento ob-
jetivando a contratação de pro-
fissional enfermeiro para prestar 
serviço no Centro de Saúde Dr 
Carlos Renato Passos, contra-
tação de médico anestesiologis-
ta para consultas ambulatoriais 
e realização de procedimentos 
anestésicos para realização de 
cirurgias no Hospital Municipal 
e profissional médico psiquiatra, 
suprindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidÃde. Este credencia-
mento encontra-se fundamen-
tado nas disposições contidas 
na Constituição Federal, Lei 
8.666193, Lei Estadual 15.608 
e as demais e as demais dispo-
sições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, median-
te a celebração de contrato de 
credenciamento de prestação 
de serviços, conforme as condi-
ções estabelecidas neste edital 
e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666/93, obser- 
vadas as alterações posteriores- 0 

 recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
3010612020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 1710712020 às 
09:00h. 0 credenciamento terá 



validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 
nos prazos estimados no edital. 

Cruz Machado, 29 de Junho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 
N 0045/2020 

PROCESSO N° 07012020 
ATA REGISTRO DE PREÇO: 

030/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: 	SERRARIA 
NOVA CONCORDIA LTDA- EPP 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de madeira serrada 
de eucalipto , pinus e pinheiro 
destinada para o uso do setor 
de Obras, bem como nos repa-
ros em pontes do interior desta 
municipalidade, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

DO VALOR:R$ 8.094,00 (oito 
mil e noventa e quatro reais) 

PRAZO DE CONTRATAÇÃ: 06 
(seis) meses 

DAVIGENCIA: de 26 de junho a 
26 de dezembro de 2020 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

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

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Serraria Nova Concórdia Ltda - 
EPP 

CONTRATADA 

EXTRATO DE CONTRATO N - 
08712020 

PROCESSO N° 8612020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

086/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: CENTRILIFE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa especializada para 
prestação de serviços de coleta 
de resíduos hospitalares des-
tinados ao Hospital Municipal 
Santa Terezinha e às Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) desta 
municipalidade pelo período de 
3(três)meses. 

DO VALOR: R$ 4.200,00 (qua-
tro mil e duzentos reais) 

PRAZO DE CONTRATAÇÃ: 
03(três) meses 

DAVIGENCIA: de 26 de junho a 
26 de dezembro de 2020. 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

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

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Centrilife Tratamento de resídu- 
os 

CONTRATADA 

EXTRATO DE CONTRATO N° 
045/2020 

PROCESSO N° 07012020 
PREGÃO ELETRONICO: 

029/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: MADEIREIRA 
FILIPIAK LTDA— ME. 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de madeira serrada 
de eucalipto , pinus e pinheiro 
destinada para o uso do setor 

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 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. 

Mwww.omcm.or.00v.br ]I 
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Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 29 de Junho de 20201 Ed. 6447  Porto União/80 1 União da Vitória/PR 

Processo Licitalntalu 0012020-APdPOPU 
Dispensa de Licitaçaa n° 0010025 

ECLAP.AÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
SMASPU -Astarquis Municipal delsniolêrda 
palude dou Feacionãrtao P00100 de Porto 

declara, naslrtrosdo arE 24capnlaodso II, da 
Lei r.n  5.66,293, oceetanine conota da Processa 
Lioitatddo 00012020, Oiopenna de licitação n° 
2002020, a DISPENSA de licitaçoo para a cor-
balaflo da empresa CHITKO SOL.UÇOES EM 
tNFOR!TICA LTDA. inscrita oo CNPJ sob o 
18 558 1049~ para preataçiode Eei'udoa 
dorntaroteoçso prerertiaa a cotretua es aqui-
parreoloa de intonnnibca e asdstarcia tdcnica 
aia ncttaare e hardware. A prnoertn declararão 
ancantra-ae plesemeote tuirdamenlado, saaao-
ante se denota da jantiltcali'ia alabarada pala 
Presidente e paic Pratada, aurodar desta, Lenir 
ocorro no razão doa docarannlce que icstrnulram 
o procm000, asado que ne relação ao preço, o 
trreseoua opreoesla canrpeliaet sem a mercada 
0020 Uma, 00, 15esturre de 2020. 

LUIZ RICARDO FAN31N 
Precedeste do Oorniaaço Petnrarerte 

da licitarão Decreto qn  Et 2,2020 

MUNtOIPIO DE PORTO VITÓRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

TESTE SELETIVO SIMPLIFICAOO N 0 0t0E2O 
EDITAL N50412020 

Emcnmpdmerie ia deierrninoqdea do Senhor 
Ouri Nieluea Junior - Preteito do Moniciolu da 

DE CRUZ MACHADO 
GNPJ 70-309 eaaaoot-ee 

Aseerida Vit000 fl° 251 OCR 94020-1120 
Crio MacbadsPr. 

AVISO 
CREDENOIAMENTO 00712020 

eteitera Muricipd de Cruz Machado - 

de Salde 
a da médios 
ulatodeis ao 
ricos para is. 
ueicipd e por 

aeicm ar 

diopoaiptrescartidoa na Oaratituiçao 
Lei n.eatfOO, Ler Eotadsal 15.600 e a 
O do decaia diopodçdeo teçaM e iet 
res aptrcioeio á eupãcia, erradinate a o 
do ccnoato de credertciamento de pan 
oeroiçoa, rcnteeTro atas cardiçues sotu 
sacIe edital e em oeus oneras. 
Reoeee anreseote oroce050 a Lei F. 

as e9:00 frase) troco 
:00b. Ocredenciarre 
rio) tosses, pcdortdo 
tOrcia resober rosue 
dasattcadsa roo pra 

podei ser obido De 

no harirs de lá 00 ia 17 00  troces ou pnlc 
oderaço elettdrioo httpllaroo. prctr.pr .goorbra 
neceetrido que, a) fazer doanlaod do Edital, 

pé lrtemadobCarrieaao Permanente de Uci-
rqio, ria e-nreit - lirit0000sãperror.pn.goa.br  . ou 
ia tee - 142l0504-1222, a tourada do rnuearr., 
Ora que possam eercomericadaa poesiaS aI-
raçdeu qeo aa tooreer eeceeoidao. A OPL ais 
e rerporoobtiloaru pão dia da iolaomoçdea 
lassas ao procodimenio iqueleo ittieresuadas 
uarto asotnnaoera, pelos meloa eapootDe, 
Itimdo do Edital. Oudequer dinidao orotietar 

- 	 Pratdls Musisipat 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE UNIÃO DA VITÓRIA 
DNPJ. 75.987.796500t- 71 

Rua: D, C. Machado, n.° 265 
CEP 04000-900 

União da hqi000 - Paraná 

RESULTADO DE 
.ILILOAMENTO/ADJUDtOAÇAO 
ODNCDRHENOIA N 0lI2OtO 

PROCESSO N.° 14412019 
O Monicipio de Unido da hlilõda5PR tosta publico 
o reusitado do Estrato de Jut005rnrto: Processo 
liritaidois ne  14412019- ModaidadE Concorrem. 
cio Põbl'sa - Edilal ne  03d20r9 - Ooleto: Cenoatui 
05)eto da presente iicilaçao a cccrteata5ão de Em-
anosa(s) para a eaoccçao doa oeiriiçoo iderliEra-
dor coo Lotes abono mprciorados, obedecidas 
a000pedlicsT005 e coadipéodetnidao nos Pro-
etor Oisicco para co Lotes 1 a II carralartes do 
:diusl sopracutodor LOTE 1 . pseceuqao dsaorui-
oco do coem eTrarupsita da Rouidusa Saldou 
.lrttoaoe Oreiricos e Não Rodclassi LOTE Ii 
Seecuçau de oerai000 da Operopão Manuter p00 

Monitorareneato Ambietd do Aterro Saritínio 
Ir bdonioipio: 
icilarteo Vencedores: 
.OTE 1 - Toecneao de oersioso do Coleta e 
Franoporta da Reaiduoo Séidoo Llrbaaes Orgã-
ricos e Não trteciclàeio: EMPRESAVEN0000-
Ah: CRI COLETA E IND. DE ROOIOLIOS LINDA. 
- CREu ç  - W.235 335501-45, COMO VALOR 
JNITÁRIO DA TONELADA DE RE P9.52 (CEM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DEPORTO VITÓRIA PR 
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0580020 
PROCESSO DE COMPRA N°05112020 

PRESO ELETRONICO W N°0050020 
O Moniutpia duRado Vtldda PR, irtuemaqeeroalzouso dia 20 dejaolro da 2020, anasira 
pura reuobinrento de decumeroo reterele ao Processo o° 0Sto2020 Preçio Erotrarico NT 03912020, 
Objerisando: ruielrs de preçoa para tururo e aaertad aqçidçia do placa de seicatoo modelo Mercouul, 
Aberta a Desuso 00 ata público, tu dia, Sorteio e lcnad estabelecidos, rol oteuludo o não cadadrarirento 
de orpresao pose poaticipor do mesmo, seedo estas dada a lidlaqao como deserta, Perto Voldda PR. 25 
de antro  de 202r. 

Ricardo Caubibo de Olisera 
Preçoulro. 

SÚMULADE RECEBIMENTO DELICENÇADE OPERAÇÃO 
CÂMARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI toma público 
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Comércio varejista de 
combustíveis e lubrificantes a ser implantada na pia são josé,206, centro 
na cidade de Paulo Fronlin-PR.. 

REt5UAOA REFLDRESTADDRA 0 A. 
CNPJ .70-000 %01000t-SOa NIRE 41 000015447 

(° ASSEMBLEIA GERAL ARDI NÃR1A0 0° ASSEMBLEIA GERAL EXTPAOROIFO&RIA 

EDITAL. DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital, fcaan comidados ou sonhares aciosiates paraca neaeirem eoAsceebteia Oerat 
Ordirdeia eAuoerrbtoio Geral Exnaoodindaa que se radioarPen domarei na SEMIPRESENOtAL, no dia 
ES de julho de 2020, ão 14:00 boroa, na se de corto do empestas ua Fazenda Laaeadu crantde 01. 
Rotbaia PR 70- Ore 622, Zena Rurd, OEP 94.540-020, no Eretor durireriolpio de Birorura - Enladu 
do Param, pata déiberaram nobre o seouiete Ordem do Diu 
E'ASSEMBLEIA CORAL ORDINÁRIA: 
a) Tomar es o,ntaa doe adnnirioteadoreo, colando o Relatado da Adreiniotrarso e Daeroaolrapien Coo-
libelo - Finercaires, acompanhadas do parecer de Auditores todepardartas, retereateo ao eseecicio 
accid eocetnado em 31 de dezembro do 2010; 
bi Ccliooraraobts o deotinaçio do lucra ttqotto dueooroicioaocid de 2010: 
cl Rotbioe a remunerarão da Diretoria para 000  ame io erelal de 2020; e 
dO Outros amestro de interesse oseiai. 

tB°ASSEMELEIAGEPAL EXTPAORDINÃRiA: 
o) Eernotitcar.  a dela do inicio do mandato edo pousa da Diretoria ceootaotea sal O AGE: o 
51 Outros osuontos de iicenesoe ooaiel. 
Eusepoiondreanie, em ridude da Paodomto do Coroid-t9, e na teimo doo aciona 5° da Lei n° 
14.0102020 e 121. §2°da Lei n° ft4041t976, os eoriotau que desejarem pailunipe das uooerrtteias 
atresiodeaideowrtanêoolabarbuda faial-lo por meio da platatorera Ciase Vdebao tAeeEeg e desarie. 
ainda (4  acassar a endereço aletaãrico htipe:/Orntp.oreeo.cornrpl-bdnOVÀOdaor.etailad.aah.ciacuo- - 

-Vdabeo-MeeEaon-tor-Altnndeco, em que entoa deocttaa, detatitadorreole, as isteosroçueu necessárias 
para poeidpapao (reaDmenda-ce a inutalaqio sem es menos 2415 latote o quatro) horas de eolace-
dada ao inicio da asoee,bmeie, do spTaaliao araoaito, para dsaktço 00 diapeattrmea Soei, por meio do 
endereço httpsreuoesoie'aber.corn/senleriãoebaãdnn,Uolindeuldoeintoajo. anui Ó; e (li) onoamirhae à 

compartia eeçisau os copias autenticadas doo rntquintaa dosneerluo: )t) docnmerto hábil de denti-
dada da ociceisia oa da sou nepraeestoate; e (2) irotrumeoto de prcounapuo, d000idasiente reçutedoado 
retomasse lei, no linóleos do represantoqio do acicaãto. Os doojorertuo do ibm (1) asma dorienão 
nor çoresentadoo ato ao (tdota) mirelua arteu do inicio do cotrdsae por meio de p010015 aiotrooriaru 
eia e-mail ao eogtilste endereço: dceepéremasa.cem.br , Para o roistno da p0050550, e participante 
desera realizar o naaomiaaão do iudiaeridao, a Se de possibilitar a reettcapáo do una idoetldsde. 
O cor dose serã intoqnatmente grasadu pelo oaaraldriu da mesa e a onaroçio será arqutrada ne onde 
da companhia, une pneiuioo da oboerraincle pai todos ou patidpantas das cbdeaçdes de colho e dos 
decai deserer laqo'roeeotattdlriou. 
O prooiderl000seceeMuio do mesa certitoarae ao pmoaapao a aaoironso os trios e imola optosoda - 
pelo, presentes. 
Bituona, 22 de ienoo de 2020. 

ALCEU 0LIDELMIN JÚNIOR 
Oire toa-P rau ide e te 

PREFEITURA MUN1cIPk 
DE UNIÃO ElA VtTÓ 

CNPJ: 75.OST.760i000 , t 	, - ir 
Roto: Do. Coto Machado, 1.0  205 

COR, 04.000-500 
UniuodeVtõra-Pnrsná 

Ratifica e Hemoloço a Dispo 
rue lontros da aoL 4° da LEI O 
FEVEREIRO DE 2020, 001190 

dores, co trema decorada e ,  

:SD. N°070020-DISPENSA DE 
ti.° 30I2021). 

O oblato do presaste diapera. 
Oaoquioiçio de tennodmebuo dó 
altto tocar, a ser oaads nas Unid 
lo Saude para mndiçus de tempar. 
1 de pociorteu cotr liutarda da 

TADO UNIÃO MED - PRODUTOS 

4.05550 fqoatru cri 

0012020 - ImNUTENÇAO DA ATENÇA 
tÃSOCA 
:UN0AMCNTO LEGAL: LEI N°10.570, 056 E 
EVEREtRO 062020 
itt 0 0 dioçersbsetaliuiooção para aqaioiou 
e hera, oeoiqos, irdooioe de eenrerhada, 
ruumom destoados ao estrestemanlo do ame 
decia de uarido publica de impodarcta untem. 
ioeiat decorrente do cace serrou de que na 
sta Lã. 
ATADA RATIFICAÇÃO: 20106020. 
ORO. Csmataa de Uri5odaVitdeia -Parará. 
laias do Vitoria 20 de jonhu da 2020 

HILTON SANTIN ROVEOA 
Ptetdtc 

i ÇG)C 

PFN  

'ti 

atrotltçsea toSda e teedo no eiota o 
no sa10 07. inciso li da 0000h'tuição 

de Ponto Vitoria - PR, nos 
partisenleo das ooe000en 

01o2020. Pote edridi estd 

ludrorta prgee.Irr Ente Edital entra em 'Sei 
data de sua pobrioaçso. Preritura da vimial 
da Porto Vetdria. Estado do Paraaed, em 29 

(uri Ntelsar Juder 
'refeito Municipal de Porto Visada - PR 

LOTEII - Eaoxusuo de oeraiçoo da Op 
Maretsaçao e Moritorareeta Aentbio 
Aterro Oanitario do Maetcipia E1sFF00S 
COLORA, : UMPATUR L1MPEZAUROAN1 
- CNRt 10_e  04.006.tWi0001-44. COM  O 
UNITÁRIO DA TONELADA DE P5 Si 
SENTA REAIS E SESSENTA E 011100 1 
VOS). 
Eocamiohe-oa ou autue do processe b Cc 
Penrranoete de Ucitaçtc. pala reçiotru di 
lotação e cceeoala;ao das reIsados em 
ros atoles tçreoo da minuta de o,rtrat 
ante do Ato Osns000tddo. 
Publique-se. reçiotrc-000irtinre-ua 
UeiOo da ViIÕdaIPR, 20 de tolho do 2020 

HILTON SANTiN ROVEDA 
Prereito 


