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CREDENCIAMENTO—CHAMAMENTO PÚBLICO no. 1112020 

ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 10:00 (dez) horas, 
reuniram-se na sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Comissão de Licitação, Sr(a) Ulian Maciel de Oliveira e o Sr(o) 
Nivaldo Budin para procederem à análise e julgamento dos documentos de habilitação da 
proponente Sônia Edna Pasquali, inscrita no CPF: 292.883.828179, interessada no 
credenciamento 11/2020. 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e 
demais membros, sendo a pontuação da proponente de 45 pontos para o item 5 - Profissional 
Técnico de enfermagem para atuar junto à Secretaria de Saúde desta municipalidade, sendo 
esta a ? colocada na ordem de classificação. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.prgov.br , será 
concedido o prazo recursal a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Comissão de Licitação. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 
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__________________ edição n° 2099 data de segun 
da-feira 26 de outubro de 2020: 

PORTARIA N° 63512020 
DATA: 27 DE OUTUBRO DE 

2020. 

SÚMULA: Concede licença es-
pecial a título de prêmio para o 
(a) servidor (a) Wilson Ângelo 
B rol in i. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

Ao servidor, WILSON ÂNGE-
LO BROLINI (matr. no 396), 
portador da Carteira de Tra-
balho n° 0013257100033-PR 
e RG 5.837.245-5/PR, admi-
tido em 18104/1995, em con-
formidade com a Lei Comple-
mentar n° 00112006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial a 
Titulo de Prêmio, período aqui-
sitivo 201112016, (parcela 3/3), 
no período de 2111012020 à 
1910912020. 

"- Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 27 de 
outubro de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

ERRATA 

PORTARIA N° 63012020 

O Prefeito Municipal de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições 
legais, resolve retificar a Poda-
ria n °  630/2020 na publicação 
do Diário Oficial do Município 

Onde se lê: ( ... Processo Admi-
nistrativo n° 0612020). 

Leia-se:(... Processo Adminis-
trativo n° 0812020). 

Permanecem inalteradas todas 
as demais condições constantes 
na Podaria originária. 

Cruz Machado, 26 de outubro 
de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO - CHA- 
MAMENTO PÚBLICO n°. 

11/2020 
ATA DE ANÁLISE JULGAMEN- 
TO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
Aos vinte e seis dias do mês de 
outubro de dois mil e vinte, às 
10:00 (dez) horas, reuniram-se 
na sala do Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr(a) 
Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Comissão de Li-
citação, Sr(a) Lilian Maciel de 
Oliveira e o Sr(o) Nivaldo Budin 
para procederem à análise e 
julgamento dos documentos de 
habilitação da proponente Sônia 
Edna Pasquali, inscrita no CPF: 
292.883.828179, interessada no 
credenciamento 1112020. 

A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 

presidente da CPL, e demais 
membros, sendo a pontuação 
da proponente de 45 pontos 
para o item 5 - Profissional Téc-
nico de enfermagem para atu-
ar junto à Secretaria de Saúde 
desta municipalidade, sendo 
esta a P colocada na ordem de 
classificação. 

O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br , será concedido 
o prazo recursal a contar desta 
data. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 

Membro da CLP 

É  
EXTRATO DE CONTRATO N° 

18112020 
PROCESSO N° 17012020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 
ÇÃO: 033/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: CLÍNICA VIDA 
& SAÚDE TRAESEL LTDA. 

OBJETO: Contratação da CLI-
NICA VIDA& SAUDE TRAESEL 
- EIRELI, credenciada e habi-
litada no chamamento público 
n°  01012020, para prestar servi-
ços de consultas ambulatoriais 
no Centro de Saúde Dr. Carlos 



Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 27 Outubro de 2020 r Ed. 6493 1 Porto União/SC F União da Vitória/PR 

rurItTn Por Ana Cabral EVENTO anacabral@wale.com.br  

FÓRUM ECONÔMICO ACONTECE 
NA QUINTA-FEIRA 
Evento será realizado na LINESPAR e é organizado por entidades 
representativas do Vale do Iguaçu 

Entidades representativas de 
União da Vitória e Porto União, rea-
lizam na quinta-feira, 29, às 9h, no 
Auditório da Universidade Estadu-
al do Paraná (UItIESPAJR), Campus 
União da Vitória, o Fórum Econômi-
co de Podo Umão daVitória. 

O evento tem como objetivo 
conscientizar e mobilizar a opi-
nião pública em promover um en-
contro com todos os candidatos a 
prefeito e vice-prefeito de União 
da Vitória e Porto União. 

Segundo a presidente da As-
sociação de Turismo e Meio Am-
biente do Vale do Iguaçu (AlEMÃ), 
Arceii Fudal, a dinâmica do Fórtim 
funcionará da seguinte maneira; 
as entidades envolvidas farão 
uma explanação das necessida-
des de investimentos com foco 
nos aspectos económicos. Ao 
tina, os candidatos terão cinco 
minutos para falarem. 

Além da ATEMA, as entidades 

envolvidas são: Observatório So-
cial de União da Vitória, Território 
Iguaçu, Associação dos Municí-
pios Sul Paranaense (AMSULPAR), 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), subseção de União da Vi-
tória, e Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL), de União da Vitória e 
Porto União. 

A apresentação do evento será 
feita pelo professor Aluizio Witiuk, 
e devido as medidas de preven-
ção da Covid-19, no local, será 
permitido apenas a presença de 
uma pessoa por entidade devida-
mente credenciada. O Fórum será 
transmitido ao vivo pelo youtube 
do portai Vvale. 

CRED000FAMENrO 

CHAMAMENTO púBuco a'. 11020 
ATADE ANALISE JULGOMENrO 000 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Aos vinteessie dias do mis de outubro de dois 
mil e viole, ir 10:00 (das) laarar, reuniram-ecos 
rala do Audilórir Municipal, do prédio da Reatei-  
lura Muvidpol, rito e Ar. Vitória. r' 201, Bairro 
Cerrro, a Presidente da Corniorao de Licitaçaes. 
Srla) Vera Ma-ris BarR Areanonyk emerarbroA 
da comiodno de LiçitaçO

ra
o. Orla) Lulas Macid de 

Olheira o o Srla} abordo Sadia paro pmcedo-
ramoanilioae )aloanroolo dos demaetos de 

habil'laçde da proserorle Sôrria Odeia Porqerji, 

oroderciamtorto 11)2020. 
A docorn,aslaçao spreeantada foi cortando e 
rartoricada pele preobdarrie da GPL, e demais 
reembros, sendo a porruaçda da proponente de 
40 portos parco it.. 1 - Prodesiosal Tdreico 
de enteramagem para olaar lurbo é Secrateda ria 
Saúde desta murrctpolidrde. rendo corra? co-
locado ou ardem de olaeeitcaçlo, O rerutada 
sara pabticado te riria da prol aloura municipal 
waa.pmsmpr.aoobr, estÁ concedido o prazo 
recursal o coatar desta data, 
nade meio havendo tratar, ter' encerrado o res-
soa, ce)'a ata sai assisada pelo prenderIa malar-
Erro da comunas de ucitaças. 

°reaidaerba da CI? 
Membro da Gb? 
Mcm Eras da CLP 

Comercial Agropecuária Boi Crioulo CNPJ: 825050740001-
44, torna público que requereu a IAP- Instituto Ambiental 

do Paraná a renovação de sua Licença de Operação para 

Depósito de Agrotóxico localizado na rua 22 de janeiro, 404 
Paulo Frontin PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

Bonin Serviços e Empreendimentos Eireli toma público que recebeu do 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada da número 209299, com validade 
26(10/2025 para coleta e transporte de residuos sólidos classe 1, 
Classe lIA e 119, implantada na Rua Frei Policarpo, n' 367, no municipio 
de união da Vitória - PR. 

Assinante, 


