
REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MAIOR DESCONTO SOBRE 
TABELA 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bll.org.br, na Prefeitu-
ra Municipal, saia de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR, no sitio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  link li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Julho de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

I3MEÀO ELETRÔNICO no. 
45/2O2O: 

PROCESSO  n 1 . 11012020 

AVISO, DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de produtos de limpe-
za hospitalar, destinados para 
desinfecção do Hospital munici-
pal Santa Terezinha, conforme 
justificativa em anexo ao pro-
cesso, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
22107/2020 às 09:00 horas do 
dia 0410812020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0410812020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 04108/2020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vês do sítio eletrônico www.bll. 
org.br  "Acesso Identificado no 
link - licitações". 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bli.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  Iink li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Julho de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N - 
119/2020 

PROCESSO N° 10112020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 

039/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: ANTONHOLI & 
GARCIA MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA. 

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

empresária especializada obje-
tivando a aquisição de 01 (uma) 
ambulância zero Km 2020, des-
tinado para uso da Secretaria 
de Saúde desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. ! 113 

VALOR: R$ 154.000,00 (cento e 
cinquenta e quatro mil reais) 
APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

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

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Antonhoh & Garcia Maq e 
Equip. ttda. 

CONTRATADA 

EXTRATO DE CONTRATO N° 
063/2020 

PROCESSO N° 08812020 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

34/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: Agropecuária 
Sul - Rosangela Hutchok Bola-
ch. 

OBJETO: É objeto desta licita-
ção a seleção de sociedade em-
presária especializada para o 
Registro de Preço objetivando a 
aquisição de Materiais de Cons-
trução em geral, hidráulicos, 
elétricos, alvenaria para manu-
tenção dos prédios públicos em 
seus itens conforme especifica-
ções constantes do Anexo 1 des-
te edital. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho- PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
rário de Brasília (DF). 	 06(seis) meses 
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"0 LUPANAR FLUTUANTE" 

Não se pode dizer que não existia criatividade em Porto União da 

Vitória. A ideia era na realidade ter, até como atração turística, um 

restaurante flutuante. Ancorado na margem do rio Iguaçu seria algo 

diferente. E realmente foi diferente... O restaurante foi instalado em uma 

barcaça parecida com as que recolhem areia do fundo do rio! Tinha algo 
como uns oito metros de largura com uns vinte de comprimento, linha 

dois andares acima do convés, janelas, porta larga e uma aparência 

agradável, pintado de amarelo na superestrutura e marrom no casco. 

Funcionou a contento durante um certo tempo ancorado perto do Clube 

Concórdia, uma área relativamente nobre de Porto União. Porém como 

a atividade de restaurante não se revelou rentável passou a ter música 

ao vivo e ter as características de um dancing. No inicio a clientela 
ainda era constituída de !! gente  séria mas quando o entusiasmo destes 

fregueses também se revelou insuficiente para dar rentabilidade ao 

empreendimento, os empresários começaram a aceitar um padrão mais 
baixo" de clientes. Dai para diante foi um pulo para a restaurante se 

tornar uma boate clássica do tipo inferninho. A reação das autoridades foi 

a de exigir que o barco boate se deslocasse para um local mais adequado 

para as sues novas caracteristicas. O novo local de ancoragem foi na 
outra margem do rio a cerca de 500 metros a jusante da 'Ponte Novi 

a famosa ponte em arco construída pelo Governo do Manoel Ribas em 

1944. Este local era despovoado e se revel ou adequado pois além de 

não 	nadar vizinhos garantia uma certa privacidade á clientela. Além 

de taà.çs foi adaptado para dispor de alguns cômodos para os casais 

gozarem da intimidade necessária para a atividade dita como a mais 

antiga do mundo. E qual foi o fim deste empreendimento? Eu diria que foi 

trágico. Conta a lenda que aconteceu um cerrado tiroteio a bordo e que 

com os furos no casco o barco naufragou! Na realidade a empresa faliu e 

o barco foi abandonado e apodreceu naquele local sossobrando por falta 

de manutenção. Não sei qual destino deram ao madeirame da barcaça...". 

(Especial para a Coluna Milho no Monjolo, Texto de Quido Albano Guérios). 

QUEM FOI O CONSTRUTOR? 

A barcaça acima mencionada foi construída pelo armador Orlando 

Sclieid, antigo morador de União da Vitória, Paraná. Antes, ele construiu 

uma porção de lanchas que singraram o majestoso Rio Iguaçu, inclusive 	J a lancha !!iracemai de sua propriedade. Orlando Scheid, já falecido, é tio 	Ç*C 
deste Colunista. 

REFLEXÃO 
!!A diferença entre a literatura e o jornalismo é que o jornalismo é 

ilegível e a literatura não é lida". (Oscar Wllde, ou nome completo Oscar 
Fingal o'Flahertie Wilis Wiide, um influente escritor, poeta e dramaturgo 
irlandés. Nasceu no dia 16 de outubro de 1854, em Westland llow, Dublin, 
Irlanda. Morreu no dia 30 de novembro de 1900, em Paris, França. 

A ÚLTIMA 

A Coluna de hoje é dedicada ao pesquisador Mariano Filho que assina 

o apreciado blog !!União  da Vitória e Porto União - Memórias e Fotos 
Antigal Te preserva e relembra o passado. 

Beira do lgoaçu, Julho de 2.020 
Odllon Muncinelil é Membro da ALVI e do IHGPr 

MUNICIPIO DEPORTO VITÓRIA 
TERMO ADITIVO CON TRATO P000/2020 'ADITIVO P052020 

PRDCESSOAOMINISTRATIVO P0010020 INEXIGIEILIDADE N°000/2020 
CONTRATANTE : MUNIC1PtO DEPORTO VITÓRIACONTRATADA: IIPINSEI & LIPINSOI LTDNONPJI 
ME mirar' 78937.31Sl8000.57- OBJETO Aquisição do oxnbust'uS Opa gamirra comam, e óleo 
diasal comum para atender adom nada da Inata rreoiCIpel na ato de 2020, 0. - As partas aCione qooli-
azadas Somaram au 15 da (aveiro  de 2020 o Combato as Fornecimento do Cornbuolios,s r' 001/2020 
pelos lanoso da Lei 9S6603s uoeóçeevaet,hetec,óas 50 processo liCitaras lv' 581/2025, mentalidade 
lneai gibilidade na 5000020. c4o objeto ci: Aquàipdo de Combusllvol 11pm eaoolira carros, e óleo diesal 
eomrerr para atasdarademaoda da Isola men'c,pat no ano de 2020. 2. - Opasid000rda a necessidade 
da Secrelamo Menizipal de Edoci bem como paro as desato SeCretartaa Usadrias, a em razão do 
interesse pubt,ço da Senets,çào aarrlo(sae da pmposla, o lornadmenrto es interesse rodprooa entre 
os corb'aiardaa, rsEvon dterar a (Aãuoda Torzcina, passando a nrevatncer usepuirle: 3. - CLAU. 
OULA TERCEIRA. VALOR CONTRATUAL Pelo tomrrezimeetn do 001000. a CONTRAtANTE pagara à 
CONTRATADA, rolo Aquisição de Gasolina Cones neo ora RS 3,5E5 tras sotia e novo zinco dazo 
centavos), paosaodo para RE 4.025 (ncoeso, zero viola r zinco caritaomn(, s,mie aroalor 0 50r incite. 
montado nor 50 2.317.00  (dois  mi, trezentos o dazoaeete eus euaio cariavou), niaooledo ao saldo 
de 33100$86 Lisos, coatasse relatório em arena. 4- Fi'r ra0Soadas lastra os domam Clàeeutm 
condutos do irotrumento particular ora alto'adm. Podo VrtdriaiPR, em 20 de (alhada 2020, 

Fr1ICiOCO Onão' topernorprom Proldts Memdpal Em Enevoicio 
Cotsotmtta 

LIPtNSOt & LIPINSC LTDA CNPJIMp'7053731t10001 -57 
Ceatratada 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO VITÓRIA PR 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
PROCESSOADMINISTRATIVO 9° 067/2S20 

PREGAO ELETRÔNICO 50  N°0420020 
àlóoiClpio de Pene Vtboa Ai rntrama que 
Iiamt ro dias dajelho de 2020, os quatorze 
asa reavido rara recebimento de domamos-
reeonmolo 00 Pnscrsso 5!  007/2020 Preuão 

o Morcasai. Asaaisaapupo 
dia, haãto o tasai eetabeloci' 

a como descola. Puas Vtldda PR, 'Ode 
2020. 

Ricarda Cooffltoa de Oliveira 
Pcopaoiro 

ESTAM DO PAREI/A 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
DNPJ 7623900810001.00 

Acenda Vtórta na  251 CEP 84020-000 
Orem Machado P, 

PREGÃO ELETRÔNICO no 4572520 
PROCESSO o!  110i2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Uro: É objeto desta listação o soteção 
dado empresária espocidirado para 

vaae itens contatos eapecitcaçóos constr 
do Arcas 1 deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
16:00 do dia 22/070020 às dano horas ti 

04/0012520. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROL 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTADO FREI 
ão 00:20 horas do dia 04/090020 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO P1 
DA DO PREGAO PlatalosnaEiaddnúotobn 
Liotrna o Letiãos, asande do sito niotd 
eaen.bi.srç.br  Acaoao ldeaàficado no tinA 

REFERENCIA DE  TEMPO : trarário de Brasilia 

FORMA DE JULGAMENTO. MENOR PRECO 

O edital Completo estará à diopoalção doo 'ato-  
rosnados es alta planeou sa Prefoiloira 
MsnicVal, nota de t.azilaçoea Av Vtldda, 251, 
Castro, Cruz MazhadolPR ro olho etaron ica : 

Pvetellu Masiópal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA -PR 

TERMO ADITIVO N '20020(5005) 
DO CONTRATO N°122/2018 )4079( 

INEXIGIO1LIDADE DE LICITAÇÃO P5772009- 
PROCESSO N°102,2010 

OBJETO DOADITAMONTO: Do Pnazo do VgOa-
de/Eeocupão 
CONTRATANTE: Municipio do Uotao da Viária 

OBJETO DO CONTRATO: Cvedeotdamseto do 
estabelecimcolco da saúde rara, meliante arse. 
tramo, arrolar oeo'Jpas aaeiharos de dasg000e em 

to Armo 1. dela rosulamaeta, baseados na 
Tabela Uniisada do Procedimemtos do Mmoietà-
rio da Saúde, os 12rupo 07- Ptocodimenloo coa 
diagróooco - da Tabele ou sgiseoa Tora ao 
sedosos da Sistema Uolzo de Saido, osturdoe 
das Unidades da Saido da Municipin de Uoisa 
de Valoaa os encaminhados polvo órgdos com. 
Volantes do 5 AS. 
CONTRATADO. LABORATÓRIO DO ANÁLISES 
OUNICAS OR. deLL? CARLOS JUNG LTDA 
EPP-CAI t'51.145 77102-5E. 

lmaleneoaoao e que se rerure a 
0000a do Contrato ir -  1=019 
«rogado par más 12 (doze) tiros 

l'UNUAMbNIO LEGAL Arligo 57°, inCiooT da 
L. Fradorat s.° 8.060/83 com caos alloraçooe 
FORO: Ccera,ca de União da Vddria. 
União da VItória, 14de1alhs de 2029 

Anuncie salt 0 WE 
Atas e Editais 
aqui noaC 

o  Derrrosixaçóes finenceiras 

• Betanças 

a Ped'ndosde licenças 

Nriotesde escloracimento 

o Licïtoçãnes 

o ftotimações 

aAteioo adi menrsdo 

o SCamsJtap 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
cA VITORIA - ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE HOMCLOOAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°41/0020 

PROCESSO Ni 
Elomrslogo o Lisilação na molatidade Pregso 
EEsotiCs 5°  4172020, que tesa por 014dm a 
Aquisiçaa de anebiiiidoo sob medida, estantes 
sgarzadsvas, zannrhcn da abastaciaeata 

equipamanrios esepdrnnmtee rara dmspensaço' 
da sonheo Iraind  do senso, imprecooma, acio-
oadoroo, pedratd e babinos do sonhaI d~ 
riso adoqaaças e eotrontsraçao dos ambioolao 
da Farmácia Mónizipol a Unidades básicas 
de Saúde de Usiao da Vitória - PR, de acendo 
coto as aondi5óeo, quantidades e eeiolrrdos 
eotabeieoidao casto edital e osso arteóos., em 
lavar das empresas: PAPELARIA SACa BENTO 
UTDA. ME, ONPJ r° 07.034.E1Ot0011.1E. coo 
• Vdor Giobat de Ri 2.190,00 )Drio mil Certo 
• rosmu veábj:  MECO MOVEIS LTDA, CNPJ 
5! 10.1152520001.40, Com o Valor Global do 
50 53 625,00 (Cirtquerta o beo rubi seicoottos 
e dria e Circo reals);  DEMB1NS0I & MIEOSI0r 
Li DA - ME, CNPJ tn° 20.4E3.476/0000'OS, Com 
o Valor Global de 50 1.205,50 lUar  mil desem  -
lasedteutaednco mentol e GIACDMELLI & 
PARIS COMEROIO De MÓVEIS [.TOA, CNPJ 
a' 31,004 025r0001.97 COO O VaIar CiobaI de 
RO 2.467,00 (Dois vil osnlmcerios a oeaEaola 
o sele reais); para qoo prnataaa sa efeitos ta5aio 
000 irraros doArL 43, sacio IV de Lei Tedool r.' 
0.000/83 nosso dloraçoes psstodorto. 
E>T'RATD DO CONTRATO OBJETO. Aqoisioao 
do mobiliados mb medida, casarIos sroanizade. 
as, sorrir bar de ahasled,neoto, oqnipammtzd e 

oupdmestos paradaspmseçao do senhas (paSsaI 
da sanha, imp005000a. ecionadomes, prdental a 
Oshinas de senha) dosliradss odeçaaçao sus-
tmoiuraç/a dos amb,omloa da Tamtãcia MomICipd 
e Unidades bddcas de Saldada Uoiào da Vitada 

EX, da acordo com as condiçdos çaantdadaa 
e noiçascial mraboresdas sesla ,oditai e asas 
aoe050, CONTRATANTE Pmlottsra Muninipan 
de Uaido da tato/a- PR/ Hnbbo SoatEn RoUoda 
CONTRATÃOÃIS1: PerELARiA SÃO BENTO 
LIDA. ME, Copa m'07.a34.OftI000l-IS, Torres 
da Constate a' 17E/2020 159701, Vala' Global do 
50 2.190,00 IDA. mal cmrats e noventa reais): 
MECO MOVEIS LTDA, CNPJ r 
l6.I05.2a210001'40 Tonrno de Osmimta o' 
77/2020 (5571), Vetar Gabd do RF 53.625,00 

(Cioqrmoto e 5/o mil seiscentas o violo o Cia-

co reatei;  OEMBINSKI & MIIOSAI LODA ' ME, 
CNPJ n!25  453 d/ei000l-05 Te,modeCmbata 
, 782029 (5972), Valsa Glsbd do 50 1.285215 
(Um ml dtucerlco e ritos teodoco mais(; 
GIADOMELLI & PARI O COMEM ODE MÓVEIS 
LIDA, CNPJ 5' 31.Co4.0310001-07, lemo do 
Contratam' 179/2020 (5173), Valor GlObal do 00 
2.4017,00 )Dds rol çuacocaataoe depare la o sele 
reaia(. DATADA HOMOLOGAÇÃO 15id7/2t22. 
DATA DE ASSINATURA' II107t202E. 
PRAZO DE VICENOIÃ: 12 OdseoI meses. 
FUNDAMENTO LOCAL. Lei MuniCipal T 4303 
de 04 de leoerdrn de 2004; Lei Federal e' 
10s2m2002: La Conopbomeslam Federal ti5  
1231200a, e suas almoraçõos, apttoomdo'so, sub-
nidiadamonte, na que couber, a Lei o ° l 000 de 
2tS6/93, 
FORO: Orenarca de Unios da Vitoria, 
Uma  odaVrEda -PR, 15 deiathn de 2020 

Hilso Sonha Roseta 
Proteito 

ESTADO DO PAP,ANA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ b500l'LHDO 
CróPJ 70-330.6085000.09 

Avenida V!tdria o!  251 ORE 04020.005 
Cruz Muchadupr 

PREGÃO ELETRÔNICO o' 40020 
PROCESSO e° 10912020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: E r(0)elu desta IlCilaça' a ualeçoo de 
noriasado soipreo/de oopaualvuuda para o aos-
0istrn de Preço nbjottaaado o trunecirneulo de 
peças e acessórias adgirnain (FOI p5000e essa-
udetCs brames (PO5 destinados o repasse nas 
soiCerus da linha coe, acicatou penadas (casal' 
rhdssoôribaÃ ova babo soldados podoncer-
meã truta maniCipal, eiroses de erçameataçãn 
etelrdoico pan soterra AUOATEX, 005 soas Ocos 
consolos eoprzitcanaes constantes da Arcou 1 
desta edital. 
CAEACTER16T1CA: Cor cala do até 25% para 
bacronorpreros BJE e Empoavas de I'eçaero 
Porte (0FF), Sambava Ad. 45! da Lei Cospia-
mrotar 1470014 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: doo 
10:00 do dia 220712020 às 08:00 haras de dia 
02/000020. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS. 
TAS. das20:01 àsOO:20 Soros dodia 031000020. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
às 00-30 honra da dia 02(00002) 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLI-
CA DO PREGÃO: Ptalatommu Etemrdpica Bolsa de 
UdtaçôesoLeilass, através da oito alelrinio, 
aoaw.blt.ara.br  ACOSSO Idonlircada ra OrA - li- 

REFERÉFICLA DE TEMPO: SarAdo de Brasilia 

FORNOS DE JULGAMENTO: MAIOR OESCON' 
TO SOBRE TABELA 
O editri completo cotara i diaposição doo iria-
sessEs no cite ore'obit.org Er. se Preteisora 
ManiCipal, sala de Lidtaçóes, Ar, Vitória, 251, 
Sonho, Cruz MachaaoipR, ro oiBo elotranico' 

Prete,ta Manicipal 

CREDENCIAMENTO 
CHAMAMENTO PUBLICO 50. 50712020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Asa dezessete dos da moa de Julho do ócio mi 
.ante ão nove horas, nuenrarru TO, ra sala de 
Auditório Municipal, do pradio da Prefeitura Ml 
ntcipd. cito a Ao. Vtiàda, r° 201. leigo Centro, 
a Proióarla da Conriosao da Licitações, 0r(a) 
Vera Malta aerzak Kraeozyk e lmomlsroa da 
Eçoipe de Apoio. SI.) Uliar Macid do Oiaoira 
e a Sido) Ninddo nodir rara a sessão publica 
do pr0000so de nrednrciamonto da pessoas ti-  
ricas ou larid,Cae para prosuçov de nemiço do 
protsoierat enocrmoira pera o Contra do Saóde 
Dv cadeia RmaE Paaooe, contratação do aródiso 
arrestnàoiaoieln para z0005itas asebelatoerais e 
mahaapão de pncmeóineastos arooldoicos para 
roalioondo de zioórçiaa no Hoopiul Mavicipal e 
senholaçúo de medico róquloso. 
Abeda a aaaoãoarmódorioe a CooissOe e 

Iddoo enrgtdas raras orodardait nedicra- 
-cc a docsmmtoçoa doo seguintes inioreroedoa: 
Abraão e AnAl madicoo assacados SIS , ME. 

Cantaeida e rsbrcado rala p000'darlo do CPI 
nooiarso da Comiosoo. ralando oe zootom 
dado Coo O eoiSidc Ira edital, O resultado se 
publicado no siso da rreteusra onaltipal n'a' 

acuo leivas) dias dm15 a cantor desta data. 
Nada mos havendo tratar, 02 assomada 
sessão, cuja ata sai assinada pós preoider 
membros da Equipe do Apoio e prelseioee 
preoorles 

°raddmne da CLP 
MeorbrodaCLP 
Maio lmndaCLP 


