
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

CNPJ 76.339.68810001-09 
Avenida Vitória n °  251 CEP 84620-000 - Cruz Machado Pr. 	

000 
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PROCESSO 9712020 
PREGÃO ELETRÔNICO 3712020 

O Município de Cruz Machado, através do Departamento de Compras 
e Licitações, com fulcro na lei 8.666193 e alterações posteriores, torna 
público, que a licitação regida pelo Edital 3712020, objeto do processo a 
seleção de sociedade empresária objetivando a aquisição de 05 (cinco) 
veículos automotores para 5 passageiros zero Km 2020 destinado para 
uso das estratégias de saúde da família e transporte sanitário, através 
da Secretaria de Saúde desta municipalidade, com data de abertura no dia 
2210712020 às 09h30min, foi considerada FRACASSADA. 

Cruz Machado, 03 de Agosto de 2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 



O credenciamento terá validade 
de 12 (doze) meses contados a 
partir da primeira publicação do 
edital, podendo durante seu pe-
ríodo de vigência receber novos 
credenciados que serão classifi-
cados nos prazos estimados no 
edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, mediante entrega de um 
pendrive, de segunda a sexta-
-feira, no horário de 14:00 às 
17:00 horas ou pelo endereço 
eletrônico http://www.pmcm.pr. 
gov.br/. É necessário que, ao 
fazer download do Edital, seja 
,4ormado à Comissão Perma-
nente de Licitação, via e-mail - 
licitação©pmcm.pr.gov.br  - ou 
via fax - (42)3554-1222, a retira-
da do mesmo, para que possam 
ser comunicadas possíveis alte-
rações que se fizerem necessá-
rias. A CPL não se responsabi-
lizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àque-
les interessados que não confir-
marem, pelos meios expostos, 
a retirada do Edital. Quaisquer 
dúvidas contatar pelos telefones 
(42) 3554-1222 ramal 244. 

tal 3712020, objeto do processo 
a seleção de sociedade empre-
sária objetivando a aquisição de 
05 (cinco) veículos automotores 
para 5 passageiros zero Km 
2020 destinado para uso das 
estratégias de saúde da família 
e transporte sanitário, através 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, com data de 
abertura no dia 22107/2020 às 
09h30min, foi considerada FRA-
CASSADA. 

Cruz Machado, 03 de Agosto de 
2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 
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'—Cruz Machado, 03 de Agosto de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO FRA- 
CASSADA 

PROCESSO 9712020 
PREGÃO ELETRÔNICO 

37/2020 

O Município de Cruz Macha-
do, através do Departamento 
de Compras e Licitações, com 
fulcro na lei 8.666/93 e altera-
ções posteriores, torna público, 
que a licitação regida pelo Edi- 
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A pandemia da Govld-19 afetou 
gativamente as atividades de 

8,4% das 2,8 milhões de empre-
Is em funcionamento na segunda 
linzena de junho. Para 22,5% das 
npresas o efeito foi pequeno ou 

existente e para 15,1% foi po-
livo. Os dados constam da Pes-
lisa Pulso Empresa: Impacto da 
)vid-1 9 nas Empresas na quinta, 

e fazem parte das Estatísticas 
aparimeiltpia. 4o Instituto Brasilei-

de Geog Estatística (IBGE). 
O Impacto TI maior em empresas 

pequeno porte, que tem até 49 
ocionârtos, o maior contingente 

amostra, em que 62,7% per-
beram efeitos negativos, ante 

3,3% das de porte intermediário, 
RO até 499 funcionários, e 50,5% 
itre as de grande porte, com 500 
ncionários ou mais. 

Já as empresas do setor de ser- 
ços foram as que mais sentiram 

ipactos negativos (65,5%), com 
ostaque para o segmento de ser- 

ços prestados às tanililas (86,7%). 
o comércio, 64,1%relatamm efeitos 
ogativos e na construção, 53,6%. No 
,ror industrial, 48,7% das empresas 
formaram ter tido impacto negati-

enqu20nto para 24,3% o efeito foi 
Oqueno ou Inexistente e para 27% o 
pacto nessa quinzena foi positivo. 
Por grandes regiões, os efeitos 

)ntinuaram negativos para 72311, 
as empresas no Nordeste, 65% no 
udeste e 63% no Centro-Oeste. As 
ogiões J4 ': Sul apresentaram os 
aciones Ia-sêntuais de empresas 
te declararam que os efeitos foram 

existentes (27,4% e 30,9%, rés-

activamente) ou positivos (24,5% e 

5,2%) ao final da quinzena, 

endas ou serviços 
Segundo o IBGE, a queda nas  

vendas ou serviços comercializa-
dos em decorrência da pandemia 
foi sentida por metade das empre-
sas em funcionamento na segunda 
quinzena de junho. Já 27,6% dis-
seram que o eleito foi pequeno ou 
inexistente e 21,4% afirmaram au-
mento nas vendas com a pandemia. 
A queda nas vendas foi sentida por 
51% das companhias de pequeno 
porte, 39,1% das intermediárias 
e 32,8% das de grande porte. Nas 
empresas de maior porte, o IBGE 
destaca o percentual de 41,2% que 
relataram efeito pequeno ou inexis-
tente. 

Para os setores, a percepção de 
redução nas vendas foi sinalizada 
por 54,7% das empresas de servi-
ços, 51,3% de construção, 48% do 
comércio e 44,7% de indüstria. Por 
segmento, observa-se um maior 

percentual de empresas com re-
dução nas vendas nos serviços 
prestados às familias, comércio de 
veículos, peças e motocicletas (am-
bas com (56,2%) e outros serviços 
(69,8%). 

Segundo o levantamento, na se-
gunda quinzena de junho, 46,3% 
das empresas em funcionamento 
Informaram que não tiveram alte-
ração significativa na sua capacida-
de de fabricar produtos ou atender 
clientes, 43,1% tiveram dificulda-
des e 10%, facilidades. Além disso, 
50,9% não perceberam alteração 
significativa no acesso aos seus 
fornecedores e 40,9% tiveram difi-
culdades. 

Mais da metade (52,9%) das em-
presas em funcionamento tiveram 
dificuldades em realizar pagamen-
tos de rotina na segunda quinzena 
de junho, enquanto 40,6% consi-
deraram que não houve alteração 
significativa. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR 

TERMO DE ADITIVO 50040 
DO CONTRATO N°iO300t0153001 
PREGÃO ELETRÔNICO N 740018 

na para a Prestação do Seradçoo de 
lo Escolar, Zona Rural a Utbnnc corlor 
olapBn da Sossetasia tsdarcipal de Ldac 

Usião da Vitôda -  PR, de acordo COE ao 
ki,qoantrdadeneeeiglrciao esCabelo 
;Ie edtal trevo aressu. 
NTRATADO: RT TRANSPORTADORA 

PRAZO: O prazo de vigência da Terno 
Sala o' 1830010 (5380) Eta pronogado pi 
a 12 Idozet meses, .,,,.V era 6110012020 

a irtpareârcla de RS.8(4.493,50 
sitoceslus o 1I .,r qusirocer 

Comama lo União da Vmldna 
a Vidda - PR. 00 da julho de 31220. 

Eliltot SanAr RoSa 
Prefeito 

PRErEITURA MTNICIPÃL 
08 UNIÃO OAVIT ESTA -PR 

TERMO ADITIVO 0' 40023 (5988) 
AO CONTRATO N 1530016 135381 
PREGÃO PRESENCIA-14-37016 

PROCESSO LICITATÓRIO N' 780016 
OBJETO DO ADITAMENTO: 0° proas de si 
cia. 
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 
Vem especializada para prostação de sun 

Envia proTnoionat ntvdicaede erternage 
remução de padeeleo, visando oteoder ,  
Ao tecessE odes do Mmunicipio de União 
Itrie- PR ran,  exatos letroos, espsôrca 

me saicltapao da Secreasia Municipal da sesse, 
o prazo de sio)nda do Tesos de Co,lnato n.' 
18312016 (3S38) Era prorrogeds por mala 12 
(dozel messe, a iniciar 261070620 e a terrrinan 
em 2880772021. 
FUNDAMENTO LEGAL Arôgs 57', Inciso 1 da 
Lei Felen,I e.' 8006103 com suas oltenoçdes. 
FORO: Contorna de União de Vitória 
Unam da Mlóón, 28 deislho  de 2620  

ERRATA 

MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N -  032202) 

DISPENSA N'022I2020 
NDE SE [E: VALOR podendo totalIzar a valer 

atrai de RE 660,00 leilcceotoo e sesseals 'a  
s) LEIA SE: VALOR podando totalizar o valere 

mal de NO 4.000.00 (eualro mil, novecentos e 

Pranchas Xsohr Kant pmann 
Preteoo Municipal Em Poeroicio. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULO FROI4TIN 

AVISO DEABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N7 04l2026 

O Preteita do Muainipio de Paulo FrnrEnlPR, 
losna pUblico que setE realizada icilnçôo na 

modalidade Tomada de Preços, san regime de 
aeecaçlaiadreta poreenprolada global, do 0pa 
Menor Preço Global, lerdo por objeto REPOR-
MI E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL SÃO JOÃO 
BATISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAULO 
FRONTIFWR CONFORME EDITAL E DEMAIS 
ANEXOS, ser asleenoldale oôn is especllua-
oden, quonlidoden e eoloren mcioirnoa adiniides 
e constantes nu Terno de Referencia, a qeal 
parte ir,tarante deste Edital, e, composto fade 
esquina diolial 98ETEIA AUTO COTAÇÃO. Os 
orsndoeoo de a' 62 -  Propeela do Prepoe e o' 
01 - HablIleção, deveras cor entregues na) ao 
09:00 do dia 278360620 e a Sessão PUblica da 

Etela das OlhOOnnie ala 17ne00m1a. Intonrrnnçdes: 
Fone 142)3543-1210. E-mail lici tapaahlronaln49 
hobnaiLcsE. Sue: anww.psatotrosln.pn.geo.hs. 
Pauta Fronte - PR -311E70020. 

ANTONIO GILBORTOGRURA 
PnetdioMu'iôpd. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.588)636T.00 

Acenda Vibda "251 CEP 84620t00 
Cima MaclaadoPr. 

PREGÃO ELETRÔNICO e'. 47(2026 
PROCESSO n' 0150020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: E raiola  desta licitação a eeieçao de 
saciedade empresôria especializada para o Re 
gistro da F'reço odjettrsaada aqoidção de mate- 
Vais e medicamentos pata usa da Secrelanta de 
Saúda no nmrbatebpondemia do ooreaona- 
aires, em seus tens conicone especiftcoçveo 
comutarmos dokreus 1 

 

desfechei 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dao 
16:80 do dia 010682020 ão 00.00 horas de dia 
1110511020. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: dica ú9 ou 00:28 sorna de dia 1110812026. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTADO PREÇOS: 
0500:30 torno da dia 1110612020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 585940 PÜELI- 

o LdIõeo, asanão do elEs etotrdnico 
a.br Aceoea Ideeb'Onsda na inik - Ii- 

NOtA DE TEMPO : Sonido da lraailia 

DE JULGAMENTO' MENOR PREÇO 

O edital cempleas cotaráS disposição dos mIe-
rsssadus 'o vila qoaw.blLorsbr, na Prefeitura 
Municipal, saia de Lidtnçdeo, Au. V'rllnio, 251, 
Censo, Cnuz MacladoIPR. no siln elelsõnins: 

Prefeita Muoisgiat 

MUNIOiPIO E PORTO VITORIA 
ESTADO DO PARANÃ 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
EADJUDICAÇÂC DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N 8820020 
PROCESSO DE COMPRAR' 0800020 

DISPENSA Na 0230020 
OBJETO: Aquisição de rotatedal de proluço 
IedLeduoI rara ser usado cubo tundonãdoa 

IS, e St. Fraoci000 XanIa l0ampmau' 
Murbipal Em Exercido, no eco de 
buiçdeo leosio, HOMOLOGA, e ps 
hdlnsieio, Andeindss ah deAOJUOIC 
ferido em 310712020 setsnenls a 0101 
coletou, lendo coco contratado o 1 

Francisco Xavier Kampmant 
PaIedo Municipal Em Eserddo. 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 16.239.618/060l-09 

Aseaideh'eIdsia 0251 CEP 8462M00 
Ccc Machado P, 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PROCESSO 97)2020 

PREOAO ELETRÔNICO 370020 
unictp)o de Cuvo Machado, amarão do De-
medo de Compres o Lidingõen, com lIbra 
6.160193 e elfersçsoo poslencseo, toroapã-
qeo a licilaçao agido pelo Edil) 370620, 

ode prece050 a odeção de saciedade em  

atrusês da 

da aberinsa ra dia 22)07131220 

Vera Meda eenzak Kern~ 
Preeveiro 

;OVID-19 Por Mariana Honesko 
com infonmações do IBSE 

Viais de 60% das 
mpresas foram afetadas 

iegativamente 
ados são do IBGE e se reterem à segunda 
uinzena de junho 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO OAVITÕRIAIPR-ACEUV 
CNPJ: 78,281 ,9n5l0W1-2u 

EDITAL OE CONVOCAÇÃO PAAo5EMBLEIAGERAL EXTRAORDINffiA 
O Preddenle da Aossoaãao Cosardal e Empreeadal de União da Mlsan-ACEUV . alT Cledeoe 
KolIlo, cosas de asno asibaiçãao esnfasdne pelo Eatasito 00111 do ertEdade, CONI,IOCA loisa oe 
n050cmedon para pRrliciparem da Asneaembiemn Cerd Ealreerdirdria, a realizar-rara sede da capta-
na, a Ruo Doo Pedro ti, na 303, Centro, Municipio da Unos da Vilõrin, Psrarã, aio dia 1810612020 
ão 10 Oca ao pnimoina chemsdn ocos 54n asiodu absoluta dos associados ou ão l0 :305s em 
eeaunducluarnada, coara mirimn 113 das ..da.,pana dehhuraÇão dasegainta ordea do aia: 
o)Oiaouanao para alteração de EatRIuIo Social da EoUdale; e 
bi Oatrao n000nloo de Iotereooe de enldnde. 


