
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° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

• O recebimento dos protoco- 
-'los ocorrerão a partir do dia 

3110712020 as 10:00 (dez) horas 
até dia 1810812020 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. 

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. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENJTO 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 
3110712020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 1910812020 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 no edital. 

O Edital completo poPéfl0sir7 O 
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/. E neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licita cao@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 

•:PREGÀO. ELETRÔNICO n°. 
4612020. 

PROCESSO n°. 111/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É 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- 

ww w.p mcm. p r.g ovbrl 



POSTAS: das 16:00 do dia 
31107/2020 às 09:00 horas do 
dia 1310812020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 13/0812020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 1310812020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sítio eletrônico www.bII. 
org .t "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  Iink li-
citações. 

Cruz Machado, 29 de Julho de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 136/2020 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 2712020 

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

CONTRATADO: Abrahao e Aoki 
Médicos Associados LTDA- ME 

OBJETO: Contratação da em-
presa Abrahao e Aoki Médicos 
Associados LTDA- ME, creden-
ciada e habilitada no chama-
mento público n°007/2020, para 
prestação de serviços de anes-
tesista para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, sendo o prazo 
de contrato para 6 (seis) meses. 
VALOR TOTAL: R$ 144.459,24 
(Cento e quarenta e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e vinte e quatro centavos). 
PRAZO DE CONTRATO: 6 me-
ses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666193 —Art. 25 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

Abrahao e Aoki Médicos Asso- 
ciados LTDA- ME 

CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 

ÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 
27/2020. 

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° 
13612020. 	

000 17 1 
Autorizo em donsequência, 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 Abrahao e Aoki Médicos 
Associados LTDA - ME, creden-
ciada e habilitada no chama-
mento público n° 00712020, para 
prestação de serviços de anes-
tesista para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, sendo o prazo 
de contrato para 6 (seis) meses. 
Favorecido: Abrahao e Aoki Mé-
dicos Associados LTDA - ME, 
CNPJ: 10.948.74210001-05 

Valor Total R$ 144.459,24 (Cen-
to e quarenta e quatro mil qua-
trocentos e cinquenta e nove 
reais e vinte e quatro centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 da 
Lei n° 8.666193. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de inexigibilidade de 
licitação n° 2712020. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.3.90.39.00.00.00 

Dotação 	orçamentária: 
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 n° 
8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 
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iRada reabertura das 
gências do INSS 
,torno estava previsto para a segunda-feira, 3, 
as anúncio é de que isso só vai acontecer no dia 

de agosto 
Conformou publicou ornem, 29, a Agência Brasil, o Instituto Nacional do 

guro Social (1NSS) anunciou em forma de portaria o adiamento da reaber-
'a das suas agências editado o Pais. A medida é por conta da situação de 
.ndemia da Covid-I 9. O retorno das atividades presenciais estava previsto 

ira a próxima segunda-leira, 3. Os serviços, entretanto, continuarão a ser 
itos exclusivamente de forma remota, até o dia 21 de agosto, pela Cen-

ti Telefônica 135, pelo aplicativo e pelo portai Meu 11455. O atendimento 

moto terá continuidade depo i s da reabertura das agências, destacou o 

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

e perícia médica, avaliação social, cumprimento da exigência, justificação 
000inistrativa e reabilitação profissional. Serão retomados também a jesti-

sação juro   e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional 

e beneliL,,.- 
A Portaria 36, que estende o prazo, pontua que em um primeiro momen-
o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas 

tntlnuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários 
iedisnte agendamento prévio pelos canais remotos. 

'A reabertura gradual e segura irá considerar as especificidades de cada 

-na das 1.525 agências da Previdência Social no pais, Cada unidade deva-
avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atem-

mentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza 
os equipamentos de proteção individual e coieffva', estabelece a portaria. 
rodas as medidas tomadas para garantir o direito dos cidadãos durante 
pandemia de covid'lY, incluindo a simplificação dos procedimentos, a 
spensa de exigências e a oferta de serviços por meio de canais remotos, 
ontinuarão valendo mesmo após a retomada do atendimento presencial". 

ESTADO DO PARAT IA  
PREFETT, URA MUNICIPAL 

De UIOAD DA VITORIA 
aNEL: 75.007.7sosool .70 

Rua: O,. Case Machado, e. '205 
DEr: 84.950-000 

Urda, de Vttora - POTaea 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.020019 

ndmdo,pia da UniOr da stadna, Siade da 
anã, cana púb000 e para caetrectoeEnls dar 

aluna C de q,,er, n'aia inaereoaar passa que 

rocrdt,reotstepramerctroado. que Tem par 
ato a CHAMAMENTO PÚeLLCO PARA 046-
çÃO oc SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA 
RAN5PORTE DE RESIDIDOS SOLIDOS UR- 

OU RECICLÃVEIS SECOS, DE CARACTER1S-
OCAS DOMICILIARES, DEVIDAMENTE SOPA-
RADDS, ACONDICIONADOS E DISPOSTOS 
OVaS VIAS PÜ€ÀJCP.5 EIDU NOS PONTOS DE 

0408 PARA A COLHA tia REVOGADO 
ranhos da traa,esse pdbTu° acostasTe da 
napersesiante david srrrente cesporado. 

tareR, 29 da julho d62020, 

FEito' sanha Roncada 
Praleita Muntdpal 

PREPEIT URA IaEJTICPÃL 
DE UNIÃO DAVIOÕRIA-PR 

TERMO ADITIVO Na 012025 
AO CONTRAIU Na 1712020 (SAFO 
TOEVBOADE PREGO N' 17Oe19 

PROCESSO N' 21512010 
OBJETO DOÃDITAMENTO: Do Oaaoutahso. 
OBJETO 00 CONTRATO: Cnotrataç0a de Es. 
Essa Erpasta[,.aaa para tecconã, da Oos4os 

raro: LOTE 1- Rua O. Feto LI leneu a. 
Montou da Rocha Neto aRol Nossa 
do Rondo) e LOTE 2- Para Celso toatq, 
Na Maroctral Omdneo ate a estaca 24 

ou Muotaipio da União da VtãialPR. 
Pt4elos. Memorial Danottdoo a decai 
ao presente Edital. 
001ITRA1ADA: PROCDERDE PAV 
COES LTDA. EPP - CNPJ o' 05.412.2 

DO QUANTITATIVO : Costurou parou 

oearoeremos, ratereete au 1 

LEGAL MIgo W. i'dsu E, 
FEderal n.aO.E0t102. 
na da dos. da VddÚ a 

28 de jeito da 2120. 

ESTALO DO PERTTad 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
0002 7E.321,UOEEEtO.0E 

AoaTaVitÕCa n°299 CEP 54620.005 
Cruz MadTtdoPn 

PREGÃO ELETRÔNICO E. 400020 
PROCEOSD E. 1192025 

-  AVISO DE UCITAÇAD 
IETO: E objeto pesos tiCttaçãea ruela  i 
'dada eiepsrada capedaticada para 

a oTulentalu de .,A , ar,hons, deotioalss pana a 
imputa do Centre de SaEtde, Postes da Eadde e 
Houpitat tiasticipal, Si, acuo tacos cordeona co ,  
1ecdraaooes coruscantes da Anexo 1 dauta oddol. 
RECEBIMENTO Ouz PROPOSTAS: das 
16:01 d'a dia 31t0712320 ão 06:00 deras do dia 
r1flEt2020. 
ABERTURA E JULGAMENTO Das P50905 
TÃO, das 50:09 às 06.20 horas do dia 13luSA020 
DA SESSÃO DE DtSPUTA DE PREÇOS' da 
2E:20 hanuu da dia 131080,020 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SEOOÃO POELI. 
2ADD PREGÃO: Platatsooa Elatrdtda Bdaade 
I,Lcdaooes e Leilõl anzado do suo etatru dos 
aaoswtalors.hs Voe000 ldsrdtouuo 00 1h49.• 8' 
citações' 
REFERENCIA DE TEMPO' horàde de Otasilia 

IDO. 
FORMA DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO 
UNITÃRID 
O areai completo cataria à diapodous dou iaTe-
Ennadat 'a, ato aase.Iiat.c.t4ho ra P,aVitura 
Ev~ oara de UdraçOso Ar Vithta 251. 
Cenho Caro Mattaadalt no titia ulotOnicur 
a,'aa.prCan.pr.ato.hr lirA i'ttilopTa°. 
Cruz Mothada. 25 de outro da 2020 

Paatede Municipal 

a,  _~
,1  we, 

'o ei 	da 1 
Sa 

PREFEITURA MUELICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ao Veta, 251 -Calor Mathada.Pr 
DEU :54E2a-000 C14P.t 70329.E8St0001-09. 

Cru  Moorado- eu 
EKIPATD DE TNEX,otatL,DADE 

DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 13012020 

PROCESSO DE INEXI0IELLLDADE 552012021 
CCEETRaeTMtTEtutaniaipio de Crer Maattu de 
Estado do Parara. 
CONTRATADO : Rasur0ota Setazuaaold. 0FF: 
0t7!128.13E-02 
O5JETD: Caolrataçaa da ptstsdcarat aut800,raa 

ao ehamsa,t,arte publico 0012020. para ores-
boto de servIços de e,toeoe,,e (a), supurado 
acatem as reoeeddedes da SecretarIa da saDde 
dado oradtipolidadal Caos O prado de E Ireis) 

'REZO TE COPtTtosTD: 6 meteu 
t0SPALDD LEGAL: Lei E.t46u50 '-Au. 25 

CONTRATANTE bkuaoipiode Cruz FOadsado 
CONTRATADO SEraEaolrAi 

EsrArto DO puÃ  
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
ONPJ 75229.EeE5001 oh 

Aaardav,tiehe n°251 CEP 84620 000 
Crer Machado Pc. 

AVISO 
CREDENCIAMENTO OEE2e2d 

EDITAL DO CREDENCIAMENTO DE IMOVEL 
PARA ALUGUEL SOCIAL 

Pratrataca Munitdpul de Cruz Mancado- PR 
toma peàtior a abeasma do Credeodanoarto 

obisli000ds aeda'rCtar ,  totecesoadon sua praoo- 
sraunl ou sequidtos preaisaoD tente Edital pata 

preotan à adininio tendo ue sarsdços de amaças 
os tmdael 'saudoocial para sortir soou atugud 
sostd pana tmoltao orar hotuaçundauuttraeandli' 
dads soctal d,00ioriaadcs ao anuas a. a reler 
rartuomoelas sala ame nos preços Suados pat 
adotisisaturtu. Este oradaooiaroeoto aeCmtta 
se predatoriamente nau dispodçõau contidas m 

Coostbicàc Federal. Lei a CERaS Ld Estadual 

• reçalamarrraoas aphadoeis à eupccie niedisot' 
• odehtaçao de Corualo da crndersuiae,arto d 
presraçls de sawads rueaottoe as cnesdiçde 
eolahelasidao reutsadto e ser eEt,a arenas. 
Movam o presente pr00050s a ad' Federal 
8,6(653. ebsereadao as alterações portadores 
O reoabtoesas dro prut000tossoaoraros a Tato 
do dia 31dOT70020 aa 00_os )de4 Errar ata di 
0010517520 da 00000. O oredendameoto ter 
ralidade de TOldarei meses, pcetaodo dutart 

rias unas uorao ,raea'Esudao ros passas coA-
doa no sem 
E dual Coo, pauto prdeeu ser outids retoca lela-
itador na aPto, eis erVa soprasses, mediante 
tata deum Coa Brio da oeouada a reata-lei. 
no strao'o da r4:00 d, 07:00 lrsrao es pato 

autaça alatràntco Eatp:Oreaaa.pmCm.p,.0sr.no. 
reneduadu que, ou lazer doasnload da Editl 
a isrtoaomada à Co,risSss Penraoerre de Ud-
as, aia o-cair - tidaaoao©prero,.pt.çonbr-ot 
• tae - 142125541222. a reInado do meus,,. 
'a que 0050ast soe cemantoadas pasododu al. 
ações oca os azarem reosaaõeiaa. A EFL 000 
raoporoahtti000d pda laTia de intoarraçdes 

altos as proredirrorE Aqueles irleeeauodso 
e não oralmareru, piara meios epoucor a 
irada da Edital. O"aisquer ddeAlascerdatat 
los Matares 1421 3854.9222 reino 243. 
az Machado. 25 da Julho da 2020. 

Ptetetto M,ariaipd 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ SIAOFIADD 

As. Vdõia, 201 . Cruz Maob'du-Pt 
DER 84h320 ,000 CIdPJ 7633E606dOLO21.05 - 

Coara Datado -  PR 

EXORATO DE INEXIGIES,IOtaDE 
DE LtCOTAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRÃTtVO 12e12022 
PROCESSO DE INE2IGIEILIDAOE N°2702070 

CONTRATANTE: MnrtClpia da Caso Machado. 
Errado ao Pararia 
CORTEATATO: uaraher e AtEi Medicou Moo' 

O: Cootrsuaçoo da e'epneoa Aheahao e 
adiras Asaooiada, LIDA - ME crsdoo-

t habiliTada no ciratra0501to publica na 
00, para presteçao da remiços da ares-
para atendera demanda da SEcranda de 
dedo mu,isipaliduude candor plana de 

ameia pana 6 (aias) n'arca 
ELORTOTAL: 46 144Á50.24 )Certto e quarer -  
e qumu osit qaasoeenloaectnqoetrtaaosse 

daedote"anuo adequado) 
00ZO DE CONTRATO: Smreaer 
ESAT.LLX2LESuTU LeIE.00Slha'-kt 25 

CONTRATANTE Mulrisapio de Coto Machado 
CONTRATA0000raEa0 cAtEi aVidiasos 

Asseniuds LTIA. ME 

0090680 DE RATIEICPÇÂO 
DE IREXIOIBILtOIDE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Prezesso de Iiraai pibutidade: 270020. 
lrtee0000de: Secundada Mordataol da Saõde. 
Visto doa elsoleratoa auotldor ara proa, 

tcass deddamerue tuatiticado. CDNVID 

ao alugo 25 da Lei Federal a.eSçtST. a se 
das atoboiçaco  coe se torom sesloadas 
especial ao disposta te alugo 26 da Lei de 
teosas. RATIFICO a tNEXIGIBIL,DÃDE TE 

AeTo,tzo eo rorosqeêsdaaprocadan-re à pra 
lato doo srooss sou teonor da adaud,caçt 
nopestida pelo Casiesso Penoaoente de Ltoit 
fla, s,oatarere abui'ss descEs. 
DEJETO: Corsataçoo do empseso Ahrahau 
AoV Mia moo Psasiadou LIDA - 049. cEita 
ctodaatabiliteda ire ctrar,asooto Suplico 
00712020,.,,a prestação lia sumiços de ore 
per sua para atende 'demanda da Secreta, 
da Souaç aesia Inoricipa dal . nurdas pra: 
de ocesdlo pata e loiat n'usos. Eaooaectd 
Abrahm e unE Medicas Arsodetas LIDA 
ME. CToaJ: 10.544.742deCdl-ES Vaiar Total 1 
144.455.24 (Cesta e quaae,rtaeqcaracol qu 
InoCeotose luerquaolae'rosne szaoeain teu qo 

,no nada 
no capta do 

PR, 29 de Jelho do 202h 

Prateto Ede riaipd 


