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PORTARIA CPAD N° 06, DE 
25 DE AGOSTO DE 2020. 

Na condição de presidente da 
Comissão de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar designada 
pela Portaria n° 54812020 de 25 
de agosto, publicada no Diário 
Oficial n° 2058 de 26 de agos- 

to de 2020, constituída para 
apurar irregularidades cons-
tantes no oficio 03312020, Pro-
cesso Administrativo Disciplinar 
n° 006/2020, bem como outros 
atos e fatos conexos que emer-
girem no curso da apuração, no 
uso de suas atribuições e tendo 
em vista o disposto no § 1 1  do 
art. 148 da Lei n° 1/2006, de 29 
de maio de 2006, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar o membro da 
comissão supracitada, CLE-
DIUMAR NAKASLKI, matrícula 
funcional n° 1418, para desem-
penhar as funções de Secretário 
da referida comissão. 

Adelia Sedlaczek, 
Presidente. 

CREDENCIAMENTO 00912020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-

tação para o Credenciamento 

objetivando a contratação de 
profissional farmacêutico para 
prestar serviços na Unidade Bá-
sica de Saúde Ludovica Karas 
- Distrito de Santana devido a 
licença eleitoral de servidora efe-
tiva, suprindo assim as necessi-
dades da Secretaria de Saúde 
desta municipalidade, suprindo 
assim as necessidades da Se-
cretaria de Saúde desta munici-
palidade. Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Consti-
tuição Federal, Lei 8.666193, Lei 
Estadual 15.608 e as demais 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 
3110812020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 1610912020 às 
09:30h. 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 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 - Iicitacao@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- 

"—'formaçôes 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, 27 de Agosto de 
2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
56/2020 

PROCESSO n°. 12912020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada ob-
jetivando a aquisição de equi-
pamentos médicos destinados 
ao Centro de Saúde Dr Carlos 
Renato Passos, através da Re-
solução SESA N° 77312019, em 
seus itens conforme especifica-
ções constantes do Anexo 1 des-
te edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO- 
POSTAS: das 16:00 do dia 
3110812020 às 09:00 horas do 

dia 11/0912020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 ás 
09:29 horas do dia 11/0912020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 1110912020 

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

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

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.prgov.br  Iink li-
citações. 

Cruz Machado, 27 de Agosto de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
57/2020 

PROCESSO no. 130/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivan-
do aquisição de materiais des-
cartáveis e equipamentos de 
proteção e segurança individual 
(EPIs), destinados ao uso dos 

funcionários públicos desta mu-
nicipalidade, em seus itens con-
forme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste orli 035 
CARACTERÍSTICA: 	Exclusi- 
va para Microempresas (ME) 
e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), conforme Art. 48 0  da Lei 
Complementar 14712014. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
31/08/2020 às 09:00 horas do 
dia 1410912020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 14/09/2020 

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.br  "Acesso Identificado no 
link - 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, 27 de Agosto de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
REFERÊNCIA DE TEMPO: ho- 09:29 horas do dia 1410912020. 
rário de Brasília (DF). 

www.pmcm,pr.gov,brf 



5rgão, em operação de repressão a ilícitos aduaneiros, localizou nessa 
mana, 66 kg de cocaina em dois contéineras do tipo refrigerado que 
iam como destino o Porto de GioiaTauro na Itália. Os primeiros 33 
foram encontrados por volta das 14 horas. Os outros 33 kg foram 
talizados, em um segundo contõiner por volta das 16h30. A droga foi 
contmda, com o auxílio do escãner, nos compartimentos do motor que 
tigeravam a carga de carne de frango congelada. A Receita Federal 
ensificou a fiscalização nesse tipo de contálner, uma vez que apreensões 
ruelhantes foram realizadas neste ano de 2020, não apenas no Porto de 
ranaguá, mas também em outros portos brasileiros e estrangeiros. 

CREOEUIOPAMENTD- REASERTURACHAMADA PÚBLICA o'. 00512020 

ATA DE 5 ES SÃO PÚBliCA 
vinte e boca dias do mês de Agasta de dsio mil e vinte, se quatorze haras, teueirem.ser,a sala de 

dildrio Municipal, do preidio da Prefeitura Muaioipal, dIa a Aro Vitâniu, n'2f1, Oaino Centra. e Prns'derte 
Comiseas de Ucitapasa, 5," Vera Maria aenaek Krawczplre mestra, de Equipe de Apds, Ora Usar

'dar de Oliveira e W Medida Badia para a sesta, p000sa do processo de raabaluura do cradeaciamen. 
para preateqa, da senidpaa de exames laboratoriais da aaâloaa curiosa para paciesles ana irlemeçár 
,hser'saçao no Ha,piId Santa Porazinha dnslamunicipalidsde. 
'ata a sessas a praddnnte eu Comissão e manobras da equIpa de apelo, etebearesi o nesboimento doa 
rrdnçes dos dacuasetos hadulitaibrias eoigidcs para a credardements, vedtcou.ae a dcasurr,ertaças 
ss0uinte empresa: 
ruosatdria de analisas Curiosa Paotule LIDA, COEi: 02.544.01OI0051-10 
dxumarrlap5es apreaartasau tomar arsalenidas e rubricadas pela presidente da CPL, e dorida orem-
aD, a sredendaeieels carneIra-se ele conleasidade coar o edm. 
revoltado aera paboosdo no nabo da prereltrtra nruniaipd aieae.pmas.prlsicbr, será Procedido a erans 
ramal de 05 birro) dias dura acentar desna data 
damas hasarda salas. flo, escamada a seroso, cuja ala vai assinada pelo preridenln membros da 
sipe deApnia e prdiasioaaie presentes 

Psedd erre da CLP 

MeebredaCi? 	 MesrbrsdaoLp 

n6 Jornal O Comércio 
U 	Sexta-feira, 28, Sábado 29, e Domingo 30 de Agosto de 20201 Ed. 6475 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

Brenton Flarrison Tarrant, de 29 
'os, foi condenado nas primei-
a horas desta quinta-feira, 27, a 
isão perpétua na Nova Zelândia, 
am qualquer possibilidade de di-
ito a liberdade condicional. Essa 
a primeira vez que o País aplica 
sa pena. Em 15 de março, o réu 
anfesso (ele havia se declarado 
ilpado de todas as acusações e 
ricidido abrir mão de sua defesa), 
alizou at'°' 'os terroristas Con-
u duas r,jitas da cidade de 
,ristchurch, causando a morte de 

pessoas e deixando outras 40 
lidas. 
Militante de extrema-direita, 
enton Harrison Tarrant é defensor 
ideias de supremacia branca e 

mitiu que o ataque tinha como 
jetivo livrar a Nova Zelândia dos 
ograntes e dos muçulmanos". 

Ele trazia consigo um arsenal: 
dois rifles semiautomáticos, duas 
espingardas, um rifle de ferrolho e 
um carro-bomba - cuja detonação 
acabou falhando, o que impediu que 
o massacre fosse ainda pior. Bren-
ton transmitiu o massacre ao vivo 
pela internet durante 17 minutas. 

Na sentença, a Justiça neoze-
landesa também determinou que 
Brenton perdeu o direito de solicitar 
liberdade condicional ou qualquer 
outro atenuante para sua pena, 
mesmo se contar com bom com-
portamento. "Seus crimes são tão 
perversos que, mesmo se você ficar 
preso até morrer, isso não esgotará 
os requisitos de punição e denún-
cia, Até onde posso discernir, você 
está vazio de qualquer empatia por 
suas vitimas", disse, ao dar a sen-
tença, o juiz Cameron Mander. 

ESTADO CD PARRANA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 75.335.880l050t-25 

Avenida Viras, na' 201 CEP 84620.000 
Cac Machado P, 

PREGÃO ELETRÔNICO v'. 57(2020 

doe luacioadsse plblioce desta rvaeiicpatidass, 
se voos terra ssrtorore espedeceçoer constar. 

CARACTERISTICA Esalutbea para Miornrem. 
presas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPPI, amalorrre ArL isa  da Lei Carrplemerraa 
1472014, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
1600 da dia 3110812020 11a09i00 haras do dia 
14a012020. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS' 

A REALIZACÃO DA SESSÃO PÚOLI. 

a Leilões, através do sleo dntnúntm 
'oár Acesso tdeeSfirada na usE - II. 

OCR DE TEMO : hordés de Brasilia 

)E JULGAMENTO : MENOR PREÇO 

ompteto eutard á diapasipda das mb-
ao sue eoewbll.arg.br, na Protetora 
aula de Uritaçoes, Ae. MEdia, 201, 

nea MaciradauroR. o, ama estórias: 

Preneita Mentoipd 

CASaNARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estada de Paerá 

As. PeúdsrleOelddio Vargasssn'. Cabos 
Fmnednias (04213054-1404 -CEP 64020.ss - 

C. MacuadopR 
E'asajl: ewaala.fimátrsbo.emp 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO 

O presidrrtr do labiaraiso rauaispal, OR. ElE-
GLIIEL JUNGLES DE CAMARGO, no uso de 
suas aladusesqaa lhe acelere a ledslaçoa em 
algar. espedalmenra 5 Lei Federal e,' s.SOemo 
e ause alleraoôes Iegda, a viela da paracae 
conslsaisoeserado pela ceeieasadeldmtaodes, 
RESOLVE: 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a preserrta di,' 
passa de tialapes restes tesersu: 
Pranenaa fl ,  020020. Luodtspsa e' 0112020. 
Modalidade: Dispensa da Licitaçaa Dada da Eu 
dadode Dispensa 25 da aguera de 2020 Data 
da Haun°lagaçso: 25 de agosto de 2020. Cala 
da Adiadioação: 20 da aresto de 2020. Objele: 
Cerrsbbuu ob(do densa dieperaa de Iidteçáa a 
rzeib'aIaçâa de aegrrre arsal do seidela NIS-
SAN FRONTIER 2V ATTAC6 4a4- CHASSI 
N.a 04DVcUD450J8977OM, ana aiadda 
251512015, de propiodada da Peder Legislaria, 
Menidpd. Contratada: MAPPRE SEGUROS 

)NTRA70: 1 2(dese) ornam a 
de apdioe e da aaau'aetera 
Os: RS l,543,S500m mil, quir 
e trás reais erseertascir 
SPALDD LEGAL: 401. 24. Ir 

Cano Machado. es 28 de seouta da 2020. 

eZEOUIELJLINGLES DE CAMARGO 
Presidente da Legialatisa Maniuupal Eearctoe 

da 2020 

Eeaada do Paranã 
An. Présdasle CaMilo Vargas s/ o'. Cento 

Pame/Fas 10421  3204.1404 - CEP 04520,000' 
Osso MeshadapR 

E'eeeil: camartcm@olcbs.ssrn 

EXERATD 05 CONTRATO N'0212020-CMCM. 
OISPENS40 0542520 

PROCESSO: 0282020 
COI4TRALaJ1PE: 
CÃMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO-
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ sob a ri- Ol,507.2?35501.S0 
CONTRATADO 
MPPPPE SEGUROS GERAIS O A 
CNPJ 61,274.17Sl000t-38 

Si 5.' S4OVDUD4OFJ88277OM, ara modelo 
20550015, de pepdodede do Poder Legislalsa 
Municipal Corbala droalade e Apdbce da se 
doas 
VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO: 
R6 f.543,SS(unr mil, qaintnenles e quarenta e três 
rode e noventa ecirca carlassel 
PRAZO DO VIGtNCIA DA APOLICE DE CO-
0ERTURA E DO CONTRATO.-  12(daeel  mesas 
a padir ds emisssa da spdliue e da assinatura 
RESPALDO LEGAL 
AI. 24', Inciso 1; da Lei Federar dl  665153 
APLICAÇÃO 00 MULTA: 
Compota a Carbateale. 

Ceerarca de Urriae da Vutóde, Estado da Paraad, 

CONTRATANTE 
Cámara Manioipd de Csro Machada 

CONTRATADO 
M5PFRE SEGUROS GERAIS S,A 

CNPJ tI .074,115l0001-35 

CBN 
4ALHOORSL84CV -bBS na 

ESTADO DO ?ABANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZ MACHADO CNPJ 75.235.sOOamsr-eS 
AaerridaVtdiaa'2S1 

CEP 84820-000 - Crus Machada P0, 

DECISÃO DE RECURSO 
CREDENCIAMEI'ITO 0052225 

Camisaba de Lieflaçus, abareis da Dspai 
escala de Ccarpras e Ltoulaçom resslpe cc 
onicar a decisas de Recorro administraria' 
iteapasta pela proponente MAlia APlanara Mada 

istetpssls pele recarrnenle Mdaia A'niaee Ma 
Sedre Gusnir, intamra'ae que apõs asdilas 
lixada, soodai-se par MANTER a habiliaçãs 
propenarleLuba Sileara lOolel, 
Cron Machado 27 de Agosto da 2020. 

Vera Maria esssak Krareooyle 
Pregoeira 

CMNARA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Estadia da Paraná 
As. Prrsidarte Geujilo Vargas 5/ na. Carpa 

Faaejpes (042(3554-1404 - CEP 84820.002 - 

Coo MachadoS5R 
E-mel: oareartcm©Sl±a,ana 

EXTRATO DE CONTRATO 0P02r2022.BISEM 
DISPENSA: 01/2020 PROCESSO: 02,2020 

CONTRATANTE: CÃMARA MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO. ESTADO DO PARANÁ 
SNPJ sob os' ol,5s7,273lrtsol-So 
CONPRATAOO: MAPFRE SEGUROS DECAIS 

C aeUsUuUçotoJass,mul aos mn 
SOaIS, de prsprieiade da Pastar Leel 
N&nidpd Ccodrats dsculado a Açõlio 
em. VALOR TOTAL CON1RATAÇAO: 
13,95lum mil, qriadrentre e quaranta e 
o a noanrias daoo cortanosi, PRAZE 

da apelice a da aaa'anahxra. RESPALDO 
Ant. 24', Irrite II da Lei Federá rIa e e 

e. PORO. Comsrcade UalaadaAflótia, 1 
de Parada. 

CONTRATANTE 
Câmara Mrnicipd de Cruz Machado 

CONTRATADO 
ISSAPPR0 SEGUROS GERAIS S.A 

CNPJ 61 .074,27511t00t-3B 

censpaterlzelp 

PREGÃO ELETRÔNICO rI 6e12022 
PROCESSO,'. 12072020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
METO: 0 bolero desta licitação a oatd,. 

a aqalaçaa oe equtpasueatos 
doa asCertro de Saúde DrCeI 
aos, abunde da Renolu5aa SEM 6' 77l 
em voas ilesa uartornre eapacitraçoas o 
te, dodieao 1 dente edrlal. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
16:00 do da 314080522 ás 05:00 horas 
ltS20 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PR 
PAn: das 05:01 da 0029 horat dodia li/ei 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PR 

Licitações e Ldraeo, atoada do suo Sasbnicc 
~LI .erç.br Aocnsa Idareecade roliok - li-
citações. 
REFERENCIA DE TEMPO: hsrdrio de Brasilia 
(DF). 
rORASÃ DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO 
POR ITEM 
O edital conrpiota estard á diapesaiçds doa irte-
reosadts no ode we'.q.bIl.ong br, na Pededuru 
taleniolpal, anta de Lieitapdea, Ao Vilúria, 251, 
Cedro. Cruz Maclradoll'R, na sreo dslrúsim: 
adi .pmovLproaz.hr unte lucilações. 
CnnaMachada, 27 deAsroloda2a2s 

Prefeito Mseidpd 

ESTADO 00 PARADA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.3396511l.oa 

Aseidu Vilória o' 251 CEP 04020.000 
Csue Machada PL 

AVISO 
CREDENCIAMENTO 00512020 

A Protelara Meriaipá ae Osso Machada - PR 
cena público que esnard recobesda, dscomenta-
dar para o Credorciamerta bojelsarda acostou-
laços de pmscdenai farnnachutbe para preetar 
acampas na Unidade Baeisa de Saúde Ledeeica 
saras- Dusinite de SerIar, deddo 5 lúerçe 
eleitoral de saividora aldus, supriado assim as 
seorsddadea da Sacmlada de Saâde desta mu-
sicupdalude, aupdnda audm as necessidades de 
Secretaria da Saúde desta mnnidpaldade. Este 
crodenelamenlo ercorlra-se tandssaerrlede sao 
dispodpães cantJdas ou Canrslihauçso Federal, 
Lei Sua5082. Lei Eolsdud IS-POS e ao decaia 
e as deeas diapcaip6en levedo regulamentaras 
upliefraís d ee$c'e, mediante a cdehrsçts de 
contrato de credesdasmerto de pmsluçoo de ser-
dpoa, cordorree ea sondiçbna eatandaddsr coa-
te eddal cern seus anelos, Regem epreaaste 
processa a Lei Federal n' 855523, observadas 
as atletsçdes paotnianea. O raeebuoemlo dos 
prataosles remeerde a partir de dia 3110812022 
as usaI (rase) hrgao até dia tOSSOO2O ás 
05:301h. O crederbamanio terá validade de 12 
(daonl cenas, passada duraste seu penado de 
dgdade receber caias crederdaice aos sordo 
claudRcaderearpraaon canoados os adItou. 
O Edital osarpisle poderá ser abride pelos mIe-
resaadsu nu CPL, em meio eassAúss, meduanle 
arlrae besm CD navio, de aogsrdsarnsta-tei - 
'a, no horário de 14.00 ás 17:00 Erres ou nele 

sara que, ao rener doenloud do Edital, 
piado á Comissão Perteamerte de Liam' 
a e-mal - uidlacao©pmss.prpevhr - os 

t4213t541 222. e mUrada da massa, 
possam ser enialunisadas pasulsda ai-
qes se ererear neceaaáras. A CEL asa 

areabulitarã pefe leita de irrtornraçõen 
es proz,duinenlo áqanies interessadas 
ssatitrranem, pdes meios expostos, a 

da Pditsl, Oaduaaer dúvidas cratalaa 
deneu (42)2554-1052 ramd 243- 

-- 	 PneteuaMeridpá 

IA NOVA ZELÂNDIA 1 Da Redaçâe 

rerrorista que transmitiu 
nassacre ao vivo é 
ondenado 
a primeira vez que a prisão de morte é 

plicada no País 

036 


