
em 04 de Agosto de 2020. 

PORTARIA N° 49212020 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA. 
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666193), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
- 'ormativa n°009/2018, RESOL- 

Ad. 1° - Designar a servidora 
Rosemari Chaikoski Train, ma-
trícula n°1092, ocupante do car-
go de Farmacêutica, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 
vencedora do Pregão Eletrônico 
45/2020, referente ao processo 
licitatôrio 11012020, que tem por 
objeto a aquisição de produtos 
de limpeza hospitalar, destina-
dos para desinfecção do Hospi-
aI Municipal Santa Terezinha. 

Árt. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n 02930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n °  00912018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente á 
execução dos contratos. 
Art. 3 0  - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 49312020 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA. 
EUCLIDES PASA, Prefeito Mu-
nicipal, no uso e gozo de suas 
legais atribuições resguardadas 
na lei Orgânica do Município, 
considerando a necessidade 
do cumprimento do disposto no 
Artigo 67 da Lei de Licitações 
(8.666193), considerando o De-
creto Municipal n 02930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n°009/2018, RESOL-
VE 
Art. 1° - Designar a servidora 
Daniela G. Wierzebicki, matrí-
cula n°1084, ocupante do Cargo 
de Nutricionista, para acompa-
nhar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 
vencedora do Pregão Eletrônico 
4612020, referente ao processo 
licitatório 11112020, que tem por 
objeto a aquisição de produtos 
de limpeza e materiais de copa e 
cozinha, destinados para limpe-
za do Centro de Saúde, Postos 
de Saúde e Hospital Municipal. 
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n 0 2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666193 no que for pertinente á 
execução dos contratos. 
Art. 3 °  - Esta Podaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua recisão; 
e no caso de produtos/materiais 
até o término da entrega total. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 04 de Agosto de 2020. 

Euc lides Pasa 
Prefeito Municipal 

000103 

AVISO DE REABERTURA 

CREDENCIAMENTO 001/2020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamen-
to dede Unidades Privadas de 
saúde, prestadoras de serviços, 
interessadas em firmar contrato 
com a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado, conforme dis-
posto na Constituição Federal, 
Lei Federal 8.666193, Lei Es-
tadual n° 15.608 e as demais 
disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis á espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de Credenciamento de presta-
ção de serviços de exames la-
boratoriais de análises clínicas 
para pacientes em internação e 
em observação no Hospital San-
ta Terezinha, mediante 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. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
04108/2020 as 09:00 (nove) ho-
ras até dia 2110812020 ás 09:30h. 



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 

- zer download do Edital, seja 
HiMormado à Comissão Perma-
nente de Licitação, via e-mail - 
Iicitaçãopmcm.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 22/0712020 às 
09h30min, foi considerada FRA-
CASSADA. 

Cruz Machado, 03 de Agosto de 
2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

sfl 

000104 

'-Cruz Machado, 03 de Agosto de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO FRA- 
CASSADA 

PROCESSO 97/2020 
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 pandemla da Covld-19 afetou 

sgativamente as atividades de 

2,4% das 2,8 milhões de empre-

is em funcionamento na segunda 

Jinzena de junho. Para 225% das 

ipresas o efeito foi pequeno ou 
existente e para 15,1% foi po-
tivo. Os dados constam da Pes-

lisa Pulso Empresa: Impacto da 

ovid-19 nas Empresas na quinta, 

), e fazem parte das Estatísticas 

(penhorei do Instituto Brasilei-

de Geot •e Estatística (IBGE). 

O impacaiSí maior em empresas 

pequeno porte, que tem até 49 

ncionàrios, o maior contingente 

amostra, em que 62,7% per-

berano efeitos negativos, ante 

2,3% das de porte intermediário, 

3m até 499 funcionários, e 50,5% 

itre as de grande porte, com 500 

lncionãrios ou mais. 

Já as empresas do setor de ser-

ços foram as que mais sentiram 

ipactos negativos (65,5%), com 

estaque para o segmento de Ber-

ços prestados às familias (86,7%). 

o comércio, 64,1%relataram efeitos 

egativos e na construção, 53,6%. No 

,ter industrial, 48,7% das empresas 

fomiaram ter tido impacto negati-

2, enquanto para 24,3% o efeito foi 

equeno ou inexistente e para 27% o 
apacto nessa quinzena foi positivo. 

Por grandes regiões, os eleitos 

Dntinuaram negativos para 72% 

as empresas no Nordeste, 65% no 

udeste e 63% no Gentio-Oeste. As 

giões N 	Sul apresentaram os 

'aiores 	.jutuais de empresas 

ue declararam que os efeitos foram 

existentes (27,4% e 30,9%, res-

activamente) ou positivos (24,5% e 

5,2%) ao final da quinzena. 

andas 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 efeito foi pequeno ou 

inexistente e 21,4% alimoaram 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 32,6% 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 447% de indústria. Por 

segmento, observa-se um maior 

percentual de empresas com re-
dução nas vendas nos serviços 

prestados às famllias, comércio de 

veicules, peças e motocicletas (am-

bas com 66,2%) 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, 

509% 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 DAVITORIA-PR 

I'TERMO DEADITIVO (5004) 
DO CONTRATO 01' 503(2019(5360) 
PREGÃO EI.STRÔN100 N- 7442015 

PROCESSO DE COMPRA N' 1130019 
IETO DO CONTRATO: Ceolralagla da Em-
;a para o Preslaçdo do Sosrtçes de Trans-
a Escolar, Zona Rural a Usbaoa, carlarr,ra a 
1/ação da Sacaalaria Mericip,l da Educação 
Jriaa da Vitória - PR, de acordo crer as coa-
es, qoasadodas a cegar/as aTlabalaolaas 
.a adilal aaaaoaaaxra 
4TROcTADO: RT TRANSPORTADORA TU 

PRAZO, O Traia de vigêrda da Terma de 
Inato n' r 9312016103901 lira prorrogada par 
,12 (drze) meses, a iniciar em 01/91/2020 e 
•ndr ar em 311070021. 

ptaca da As 1314 4a3.50 
mentes t, qaalorzera,ilqualzeuarr 

FUNDAMENTO LEGAL: Arras Sr, Ir/se II, da 
Ler Federal e-' 005562 com suas atteragoeu. 
FORO: Ccerarca da União da Vildda. 
laias da Atleida - PR. 30 da jolha de 2020. 

FlilIm SanEn Raveda 
Pmteils 

ERRATA 

MUNICIPIO DO POR1OVITÕRIA 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 092/2020 
PROCESSO DE COMPRA N'0920020 

DISPENSA 14' 023(2520 
ONDE SE LO: VALOR padanda lalal/ar oral 
global da as 960,00 (r)Iorvslao a serrarIa 1 

ais) LEIA SE. VALOR podando totafforir a vã 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULO FRONTIN 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N704/2020 

O Prefeito da Manicipio de Paula Prarrbsl 
orna puslica que san) radicada lidação 
modalidade Tomada do Preços, em regime 
eeaceçao Indireta por empreitada glasal. de 1 
MATar Preço Global, lendo por objeto REFO 
latA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO .10 
BATISTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PAU 
FROI4TIIO°PR CONFORME EDITAL E DER 
ANEXOS, em carlmmidade com au eapecb 
1aes, quantidades e ralorse móaimae admilã 
a oonoaaTles no Tentam de Referência, e qau 
parte irtagrarrle desta Edilal, a, RATposbo 
arqsiee digital SETEIA AUTO COTAÇÃO. 
ee,eelcpau da o' 02 - PrspLeIa de Preços 
aT - Habitilegls, deverão ser arseguau alã 
00.00 do dia 27401020 e a Seasúa Pública 
Irirlaças, oam a esaseqeertia aba Tora dos ar 

do mesma dia (herara Ieiag. Edial 
Raa Rol 6,1/era, 204-Parir Fmsdr 
Sacia das Othoomin ás IThOOmin. Ir 
Fane (4213543-1210. E-mail lidtapa 
halmàI.com . Sita: arara soeldmol 

ANTONIO GILBERTO GROSA 
Preteilo Mrieicipd. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL Oh 

CRUZ MACHADO 
CNPJ 76,339.000ll/9oa-00 

Aeaaldr racha ri-  25I CEPO4d200D0 
Orei Machado P, 

PrauÃo ELETRÔNICO e'. 470020 
PROCESSO r'. 1157(120 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O9JETO. E rbjelr daala icilaças a relendo de 
oocieêade errpreausa especialidade para a Re. 
abro de Preço rêiedraoda uquãigae de inala. 
mas e medicamentos para eeo da Secretaria de 
Saode re coarbalo à pandemia da aorarena-
alma, em seus iteru coslorno eapedlcasVer 
amolantes dedeaesa 1 deste edhal 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
1600 de dia 000812020 da 00.00 hrmae do dia 
11101/2020. 
ABERTURA 0 JULGAMENTO DAS PROPOS- 

ASESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Issras da dia 0110002930 
IA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
qEGÃo: Plalalrsara EleUdaisr Oolsa de 
a e LeibSer, alrerale ds sido elelrôbdco 
'o.br Acesso ldenàtcade ao are - Ii- 

IICIA DE TEMPO: horário de Brasilia 

MUNIOIPIO E PORTO VITORIA 
ESTADO 00 PARANÁ 

EXTRATO Oh HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6' 007)2020 
PROCESSO 00 COMPRA N'sem2O7s 

DISPENSA040230020 
OBJETO: Açula/se de maleta] de preleçsr 
isdidduel rara se acedo ealae laasdmdrIee da 

rs ruo da Vera 

I0 .2S6.55710021-22, polerds totalizar o sdsr 
global de RI 4.950.00 quelre mil, ruvacerbsu e 
daqruraale reala). PrbIaaa-se. Paris VI/ia PR, 

Francisco Xaaier Kampmann 
Preleila Manoipal EmEaoruca. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.305.688S3121-00 

Asando Viram e' 251 CEP ad620-000 
Crer Maculado Pr 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

SÃO ELETRONICO 37/2026 
de Crus Machada, através da De- 
la Campala a Lidbaçãaa, raro tuicro 

abaoea da 

arada FRACASSADA. 
Irada, 03 do Ãgasbo de 2020. 

Vera Mana BerrA Kraecrok 
Pregaeira 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

CNPJ 75.335.660/5021-00 
Aveelda Valoria 5' 251 CEP e4A20-050 

Crus MachadaPr. 

AVISO 09 REABERTURA 
CREOBNCIAOAENTO [6512520 

eleitora Maricipal do Crua Machada - 
i pública que estaria recebendo, dama 

para a Credmdamenle deda Unida 
das de saãde, presladsraa de seaiiiçaa 
dadas emfinar iarSats com a Pretei 
oipd de C. Mai casfsrrme dispa 
tarsibriaáa ramal, Lei redmd 8.655 
eladaal a' 15 M8 e as deoda dispasio 

medranle o ceiehraçao da conirals de Credarb 
ciaanerta de preolagoa de uenlçea de eaarreõ 
lateralsaidu de ardiloem sliecar rara FacImIe 
em inlasagla e em obramagão no HmrJod 

i Sesta Terezrrha, mediante as ciediçdea Re 
sem us 	

eulaht 
1  ec - lidas anote edital se aaeeas. geu) 
V prasaala p3105550 a Ler Fedmal T' 8.0551SZ 

:ovio-ig Por Mariana Honesko 
com informações do IBGE 

Viais de 60% das 
mpresas foram afetadas 

iegativamente 
lados são do IBGE e se referem à segunda 
uinzena de junho 

0010!  

IRMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

edital camplalo calarei à disposiçaa doia St te-
sados sa aba wiA'rbII.  nua .br, me Prefailura 
iridipd, sala de Licrtaçoes, Ar. Vileria, 251, 
alm, Orar MarinadalPR as sido atelrôrdco: 

Preteila Muricipal 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DAVITÕRI01PR-ACEDI 
CNPZ 76,281.615/9361-20 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PASSEMELEIA GERAL EXIORDINMÃ 
O Pceãdaota da Aseociaçàa Comer/ai e Ernpr000bal de laOs da Vitdda-AOEUV Se. Cledaos 
KmilIa, no aso do mias elaheigtea casslaridae sela Eabalale Geral da erlidede, CONVOCA todaa es 
amocladra para parli/pareri daAsoembleia Corel EolrasrdiroriA o raalizar-oo na seda d.  mi 

 a Rua Dam Padre II, e' 303, Centro, Mrsrrlpia da UsiEo da Vtld,ia, Paraná, To dia 10101/2020 
às 10 00h em palmeira chamada caso hefa 'lotaria absetalu doe aossciedos 011 àa 1E:30ha ara 
segasaa charieda, rum rs mi/aro lO doe asssciadse, paro daliharação do aegaimte ordem do dia: 
a)DiroaraEs para sitoraras da Estatelo Social da Entidade; a 

Omcebtrerto dos pmlccmlrs rcurrerão a paI-
hr da dia 04l0O020 as 00:00 (,a.) h., at 
dia 211010020 as 01/355. O ctederoameela 
lerei validade de 12 dosa) meses ccasaadas a 

euamedar no edital. 
O Edita completo pedes) ser obtido peles 
leressadas sa CPL, medimle erlreaa da 
pesdrAee, de aogusdaasesta-feira os tsr. 
de 14/90 Aa 17:00 Na,. au pelo erdereça 
Odrica Ellpfhuererpmsm.prgsabr/. Emacem. 
qes. ao  Iaaer damrload do Edital, rojo mIas 
do 0 Comias/o Lerdamente de Licitaçaa. 
e-mail - Ilci leçlo/9pmor.pr.aav.br  - ou da 
- (42j3554-12r a rairada da mesmo, para, 
possam Uda raaleriradau pomireis dterap 
AIO SI Freremramavdtiaa A CPL nos se 


