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CREDENCIAMENTO - REABERTURA CHAMADA PÚBLICA n o . 00112020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, 
reuniram-se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr 8  Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, Sra  Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Nivaldo Budin 
para a sessão pública do processo de reabertura do credenciamento para prestação de 
serviços de exames laboratoriais de análises clinicas para pacientes em internação e 
observação no Hospital Santa Terezinha desta municipalidade. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram 
o recebimento dos envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação da seguinte empresa: 

Laboratório de analises Clinicas Pauluk LTDA, CNPJ: 02.044.01810001-10 

As documentações apresentadas foram conferidas e rubricadas pelo presidente da 
CPL, e demais membros, o credenciamento encontra-se em conformidade com o edital. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gov.br , será 
concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

Presidente da CLP 
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Membro da CLP 



seguintes da Lei Complementar 
n° 00112006, RESOLVE: 

Art. 1 1  Designar, JOSÉ DE OLI-
VEIRA, auxiliar administrativo, 
matricula funcional n° 1496, LI-
LIAN MACIEL DE OLIVEIRA, 
Contador 2, matrícula funcional 
1155 e TANIA MARIA KOTESKI 
FRIES, técnica em tributação, 
matrícula funcional 107, para, 
sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar 
n° 008/2020, destinada a apu-
rar no prazo de 60 (sessenta) 
dias, os fatos apresentados no 
Ofício n° 04012020 emitido pela 

*Secretaria Municipal de Obras 
e parecer Jurídico n° 41812020, 
envolvendo o servidor de matrí-
cula funcional n° 630, aplicando 
as penalidades cabíveis, e/ou as 
providências necessárias. 

Art. 20  Os integrantes da Co-
missão ora designada, ficam 
dispensadas de suas atividades 
normais, durante todo o período 
em que a comissão estiver reu-
nida, para se dedicarem exclu-
sivamente aos trabalhos, até a 
conclusão do relatório final. 

Art. 3° Esta Podaria entra em vi-
gor na data de sua publicação. 

Registre-se 
Publique-se! 

Cruz Machado, PR, 25 de agos-
to de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO - REA- 
BERTURA CHAMADA PUBLI- 

CA n°. 001/2020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Aos vinte e cinco dias do mês 
de Agosto de dois mil e vinte, às 
quatorze horas, reuniram-se na 
sala de Auditório Municipal, do 
prédio da Prefeitura Municipal, 
sito a Av. Vitória, n° 251, Bair-
ro Centro, a Presidente da Co-
missão de Licitações, Sra Vera 
Maria Benzak Krawczyk e mem-
bros da Equipe de Apoio, Sra 
Lilian Maciel de Oliveira e Sr° 
Nivaldo Budin para a sessão pú-
blica do processo de reabertura 
do credenciamento para presta-
ção de serviços de exames la-
boratoriais de análises clinicas 
para pacientes em internação e 
observação no Hospital Santa 
Terezinha desta municipalidade. 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio, efetuaram o 
recebimento dos envelopes dos 
documentos habilitatórios exi-
gidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação da 
seguinte empresa: 

Laboratório de analises Cli-
nicas Pauluk LTDA, CNFJ: 
02.044.01810001-10 

As documentações apresenta-
das foram conferidas e rubrica-
das pelo presidente da CPL, e 
demais membros, o credencia-
mento encontra-se em confor-
midade com o edital. 
O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br, será concedido 
o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis a contar desta data. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 

assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio e pro-
fissionais presentes. 

Presidente da CLP 

ti 00143 
Membro da CLP 

Membro da CLP 

r~i  
TERMO ADITIVO AO CONTRA- 

TO SOB N° 15212019 
CONTRATO/ADITIVO N° 

001/2020 
PROCESSO N° 142/2019 

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

CONTRATADA: CEBRADE-
CENTRAL BRASILEIRA DE ES-
TAGIOS LTDA. 

OBJETO: È objeto desta licita-
ção a seleção de sociedade em-
presária especializada para con-
tratação de agente integrador, 
com a finalidade de viabilizar 
oportunidades de estágio super-
visionado no âmbito da Prefeitu-
ra Municipal de Cruz Machado, 
para estudantes regulamente 
matriculados, com freqüência 
efetiva em instituições de nível 
superior, de educação profissio-
nal e de ensino médio, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo 1 deste edi-
tal. 

DO PRAZO: Aditamento da vi-
gência contratual para 12 (doze) 
meses, surtindo seus efeitos a 
partir de 22108/2020 



Jornal O Comércio 
Quinta-Feira, 27 de Agosto de 2020 1 Ed. 64741 Porto União/Sei União da Vitória/PA 

MUNIDIPIO DEPORTO VITORIA 

TERMO ADITIVO CONTRATO N' 00112020 
ADITIVO N 5 002/2020 

PROCESSOADMINISTRATIVO Na  0010020 
INEXIGIBILIOADE N' 0010020 

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO VITI 
IACONTRATADA: UPINSOI & LIPINSKI LTDs 
51)020 sob o fla 78.937.31810001-57- 01 
-TO Aquiço de combaslivel ipo gaeslin 

a ólaa dm001 0001cm pare atender 
ornando ao troto municipal no ano de 2020. 
Au peles acima qaalilowdan finniaramn nem 1 

2)0100 

ei Ido nandino somem, e óleo doteI 0000nn 
ama atender a dernaoda da bota municipal no 
o de 2020. 2. - Cnso'dermda a nenosodade 

1 lamelada Municipal de Educação. 9ev corno 
na as miam vis Sesneladan Ilomâdon. e em razão 

inlenn000 puablico, da manutenção naalajaoa 
a posposta, o fomnoianeealo e o iolennaaa soei-
vos eealne na roalnateades. reocisem alienas 
Cláusula Semestre, passeado a prevalecer o 
guiem. 3. - CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR 
ONTRATUAL 31 Pelo lornedeneelo do obja. 

e CONTRATANTE pagará ã CONTRATADA, 
ala Aquioiçoo do Gasolina comum que era RI 
ni qaabo exala e anta canla500l.  passando 
ara RI 4,20 )q0000 mas o vinte epás pernas 
si sondo o valor a ser inoremoealodo em RI 
158,14 (qual' 	cosia ecdqunnla e eito 
aio e qualono 	'os), ainmlado ao eddo de 
0.120.957 LibTrSlssune relotónio em anexo, 
pela Aquisição de Aqaaieiç8o de Óleo Dieael 

omom que era RI 2,84 (dma's neata e dIante e 
loiro oenlavoo), p000an do pano RI 2,00 (dolo 
'aio e consola e solo cenlovool, sendo o valon 

imo nquerenle e cimo, cedo e tutele e lido cai 
seoul, vinculado ao salde de 101.211.057 Iliba, 
inlonne nelotõno em mexo. 4- Ficam roubos-
as solas ao damas c(Aesnlao e condindeo do 
olmumnealo panboelon ore alienado, PantoVtõdal 

ore 28 do ogoolo de 2020. 

Kaari Nidoen Juainn Pnet&Im Madoipal 
Coalcalanie 

LIPINSOI & UPINSKI LTDA 
CNPJIMF. 78.03L31510001'57 Contratada 

TERMO ADITIVO CONTRATO N 0330= 
ADITIVO No 00212020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2000020 
Preeão Eletrônico N°00012020 

CONTRATANTE : MUNIOIPIO DE PORTO VI' 
TORTA CONTRATADA PSVATO DISSE LTDA, 
pessoa jcnidioa dadireilo pdvudn, silo à Ramosa 
BR470-Km 279-n'500-Baino SIM Joaquim, 
ddoda de São Maleao do Sul, Estado do PanaM, 
iuocdla no CNP.FMF sob o na  02.571.24010001-
01 - OBJETO: Registo de Psoçoo poro Falara 
O EnanlanI aqabipao de combootivel ipe õleo 
diesel 020 pana aluander o demando des veloulon 
no aooda2020. 1.-Aopanlaa soirnaqudl'acadau 
Ssuenamrn em 21 de leneneiro de 2020 o soanbalo 

au Fomedmanlo de Combaoliueis af 0330020 
pecos termos da Lei 8060)83 e condipaso ontabu-
Incidas no P1000000 idlalõnio na  0080020 mo-
dalidade PmgOo Eleodualco n' 0080020, cujo os-

lelo Á Re8istno de Pnenoa para Falara e Eaeedual 
aqomnição de ceenbaollval Opo óleo diasol 810 
pana otendar a daranda dooaeiouloa no ano de 
2020. 2. - Cuondderando a oeceonidodn da Se-

cruloala Municipal de Educação, bem cama pano 

au demais Sxonetadao Uouddao, e em nazão do 

Anlernooe pirblico, do manutenção eanlajooa da 

pnoponla, o lamacimenlo e o iuleseaae necipa'0ss 

e prevalecer o eeçuivlv: 0, 

pagarã a CONTRATADA, pela Aqeiaiçoo de Óleo 

Diesol III que era RI 3,28 (Irdo maio o dele 

dIa cenlonool p000uado pose RI 3,42 (Inda neaiu 

e quarenta e dcâo ceelaroo), ooedo o valso a 00m 

ieoreaenlado sumI RI 02.82),00 Idule e dolo mil, 
albanesas e ainle nada), vinculado ao adido de 
1101000,020 tasco, conioneo ndalarbc em antena 
A- Ficam raoEnadas bodas as desnolo olbuoaaloo e 
oeeaa'çaoo do inusnumenla pad'cclar soa altanado. 

sol Nialaea Jurrior 
Pneiailo Manloipal 

Con001aone 
PAVATO DIESEL TUA 

CNPJIMF: 02,578.24010001.01 
contratada 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

EXTRATO DEAOJUDIDACAO DE LICIT 

dA CONTRATADO: OU' 
E EDITORA LTDAICNPJ: 
com e valor podendo to-
desusado mil e daceniou 

N'saco, Daotlbo de 001dm ,- Pnegta'mo. 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

RATANTF: MUNICIPIO DE 
PARARA CONTRATADO: 
A COMERCIO DE GASES 
1 PRODUTOS PARA SAUD 
1 73510201-8O, San 0 malon 

eo.230.OEoceon-m2, com o valor podendo 
azar RI 01000,00 loto  mil e novucealso rua 
podendo o valor glabal Icaolcor RI 18.001 
dezenove md, ueooeola a nove realo O ma

canbaaaa. OBJETO: Regialro de PIRES pula 
una a avenbnaolaqa'aição da recanQos da ga 
meiicinouo, bem coane oqoiaiçoo de cilindrnu 

nas sulcados no Centro de Saúde do Muolo 
da Ponto 01100°. PRAZO DE ESECUÇAO. 
CENDIO' 12 (Jose) oaaea. FORO. Oamanca 
Uaiãa da violo, Solado do Panano. Pode vib 
PR, 29 da agoulo de 2020- 

(aol Neloan Jonion - PneldIa 

fiei 0(auamafp&oa, 819 -CdPaUla 
acouer(42)3SZ0-21i02 

r.eend sS1n4aaltarre 
070100 de Viu000e 011 de Agaiala da 3020 	 O O O 1 FALA: 
P000J4aAE, O (103aIIUO80210 

OSIUJOIGATO DOS SERVIDORES P10180105 OSEUTNICTaPALS 02052800X0 BA enrocuje, e 
WIÂOi PAI,T14 PRESTAS, PORTO VÍLÓPOA, PAULO) FROE4TE7J, CRUZ S0ACIIAO2O, 
RIRIRLONA E tuaarn.RT IR, danjdivaoeamaam mcialasdaa co SIlaindAs uno Teateallaaa e Euasparneva. 
aaeuioaramasouooa5 2400i92rn-00,CNPJ aebo0a-LldOPS47u000laG,come sua aedorozddsdo da 
I7sioada Vildnia- TAL. alnoaAv: Maoaa010boo o9loacntro,conoesoanado assEdsua polo soa 
Pasuielamaz sana ão Oavaíuv, vem pala nnna0050 and ccapeilo,onommo c000mp,ican giot caaflncaae macias 
3P do emndelo da frunidudsi coasuddcramula u dcolorapsa cis poaslarade polo OspaoJoaçdo tilacalial da 
Soalai000MSjdd OOÍOIOO2O.cune ,tocoradscla da uopsvaiarene5oas Içnid .Ilolçmaoido -audoa 
UM PddoeJnma 12.971112020 eo0ooazlade P,00idaua'sn da amime- asllP.3R2,deãOIeOlJÚ2ILqoo 
dndcacuoaaaaavlooupd9lloaoopor ada'idadesovaaaciaim, caiando anncmuodqma ccnismlaocvdao 
idloluldeas da Sadde, Dossolo Maodoapal a' 0012025 opor ar beooçtvmaa a prorrogosona ia qlepueaaoou 
da colado do Coato moca Vindola, 110 avvrrmera do paolcm)a dv coeM tpusooeodeimuodaa Lei Madcípal 
l'1025*27IO2l2020,qeolasalvdomsoaabolrena emodtdaa pana poesrnuafradisamadoaqoo dd dais 
Somai calaras odnaoaa aaaumnaalooloe mie n000an alimemama laltaamiclpioaclo Eato'Sm, coroidootoda a Foemarlou 
51)1121120-ai doadasço dvJIT2E dv TllFc.lalt,  aPostasia °0 30200252 qane dimpras solvia auaodidda 
eoarnsdetamdOpnaroaacdaaooaanap',asda,umvaemsuivada eosmauo,eamavtssao(aaasid opcooarnbleo da 
laFo.oeflva rth4as2apdt2a2odosapariaaToibussaa bliSoar,esled*s Raoebsaeoomi2l0)3d 
dotsuaelboidaaívaaloocjoodous qaouenpnaador000usespcdieeaoom Õaraeadppalerjadieidse, 
mluoaladaa ibaaedoaopaoosuotoçãode4isdicaoeiaooatdcauadaqac aafaoaoioaidoadacoddiudo 
abdica) soto oaaepadudaaqouaruanraa oem arealluaçaa do ftaboaboi ros001a.som eopodisanee 
aeaadlrnoaua pnroaaoioía icsoiooaaqmidaes, osmaids,ando, o oá,00,m nmmeaaovna da canoa neaflrnsedos a da 
sIntais er,, nadsasemidoaaaa Dosil. aiIm aio oadeaadv oleanalo Emana aiea-noalnoseí araoao cm lada o 
oamcóeiae mauuíopnl. 000aíaisseslaooaaaasaaoua daI 03,151° deanain aosdid,ao nenuindoiau qso prailaaoo 
Ralísaçdadorvraaliavaosoearnlaosaqvaoorcrannecss pcmoa000uelaaonasooapuçu.cn,noidoiuodo, 
pos c000unqutaU,u oaluaapedieeoumas.odo ardam laualaiodabiitdodedoceeIiraaçio dundimicseao,lao 
050c000eoaaa na pu000mav stoinrnal _romidnraada una imo'nnlmap  ia poedcmle para Toda eS,saaaoidado 
ao dormira saslopelaioncrsno,rnssl. opa ais da ,naabaocíalonada sIbIlas ssautâai,a. vaus a'a,plo 

eiuluioaçaoaedabspacaaos,qalsofleaaãl sapuóumiaeendaovmomlmaerdo 000aoadeoisdopropagapon. 
serndaaoaA0001liodsle vaza p000,nomnâlcrnaía,per linao, sorpdeotdadr ebou3laaa na a,,.ol coanavoop 
dou-si do 5dm o a paad0000uroa doa alircimna da caaepaasu, pen (noça do recurduao mlsoasdrbau 
obaennodvnavpaonc,a&prozedieves,a aslaaiamsadna jcemoiaepebmpmmeoue EditaO CO3,uONlCAã1 O 
ADldAueorO DA 000IVOCAÇÀO 00 pRocoSao eLorrooso, PARA RI000OVAÇÃO os 
DDOÀTI'ORSA E CO2ATTIILUIO FTSCAI, DO SINEDIaltoTO DOS SERVIOORSS PÚDILICOS 
PIOUOIICEPALS DE UNIAO'OA VITORIA ERanoiAo. pana-lela ama ssbupan loeos; conaamlfesSar 
doem) ea5amae aia nnocralaoaoaoon cabo; 	uçamdoao aaad real aondos pelo Loocmaora Esoratana 
doaaoedpaam compro maIs rpaa Saio esaribolsa pci llzlooaata bel gim remabrexaodaaao 
coemoeøosulo oeamsa dado param uaaac000d 00e 1A sob na pos ,asjaaod,sa aoald ,aeaadrruneas 
ndeqoansçaeae ornopoçilnclogeds Julho div monumento, a uaac;poae')u asealpe 

eaed0000 elo apâasirdei emane oaoaa falaras qxue auacaslzam o doilapaaçao doproocn500- 
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ATENÇÃO 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

ELEIÇOES 21120 
Informamos a todos os dirigentes de partidos políticos e responsáveis por 
convenções partidárias; que os veículos de comunicação do Grupo Verde 

Vaie disponibilizaram um pacote completo para ampla divulgação dos 
editais e atos referentes à convocação e chamamentos públicos com vistas 

às eleições municipais. 

Em tempos de desinformação e dificuldades de reuniões públicas, oferecer 
mais visibilidade e transparência às decisões de seu partido, com grande 

publicidade e abrangência aos atos oficiais é um ato essencial em respeito 
aos filiados. 

Entre em contato e descubra como é fácil transformar seu partido em 
referência de transparência e compromisso com o eleitor. 

Telefone: 3521-2050 
Whatsapp: (42) 99964-5900 

Email:rocepcno@nale.com.br  

GRUPO VERDE VALE DE COMUNICAÇÃO 
JORNAL O COMÉRCIO -89 anos com você. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
SECRETARIA MUNICIPAL 05 SAÚDE 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN-PR om conalanoidoda camas aapeciocaçãea, qoauEdadeo e saboTes mâairnoo admi' 
lidou e consoantes no Termo da Rufendacia, Movo V, o qual é pala inlegranla da Edital, a, suarpoalo pata anqolas digital 
BETFVIAIJr000TAÇAC. Ou enealapeada ea 01- Pregada de Preços o e°02-daSiIilaçOa beco cano oadooumenlcu 

lulal000 00 Credmacnanauba deverIa ser abbeçaeo ulÁ ao Otitülmimn do dia 171000020 a a Sessão ensaios da lidlaçãa, 
com a conuequenta atolara doo oaselcpea de Poeço u Habilitação, movam ão 09tm30min do mesmo dia )Iocânia bca5 
Edital dopnnivd: Ruo Rui uaeooa, 204- Paulo Prorfin - PIO, diao alleio das OlhOOnio ão 1 PhWmiv. Intonnaçaeu -  Fans 
(420143.1210. E-mail ãoibapaaheanlivgihotmailcran gila: aanuw.paulolrouon.pr.goo.br . Paulo Fmmoóo - PR-2e000020. 

Eden Reuala Slsrmsrh - Pragoeina. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

AVISO OE ABERTURA DO UCITAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0  00202) 

OOJETO:AOUISIÇAO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO ~ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SALDE 
DE PAULO FRONTINIPR em contsunnidadu scan ao eopndocaçoeu, quanlladas o valores mâxinnoa adrnih'doo e morolanint 
no Tarmo de Retondecio, Anexa V. o qual é pela inIenosledo Edital, e, composto pelo anqiaaodigdal IOTHAAUTOCCTA' 
ÇÃO. Os eevdopeo de n°01 - Fbopoaie da Praças e n°02 - Habilitação, bem comam aocurnvatos rdalnoa ao Craden-
cilaaaeeto deaanão ser eensgasa ali ao 09h00nin do dia 2515112020 o a Sessão Patoica da bilalaçao, som a ovnaaqeenle 
abaluna doo euaelcpoo de Prsçaa Habilitação, laré inicio ãsoãhaomre do mesma da IloorâroIccal). Editei dioponivel: Rua 
Rui Basbnoa, 204- Podo Fnonta - P5, ias úle'o das OlhOOmie do llhoTmie. lnloonaçãoa: Fone (42(0541-1210. E-mali 
lkóaapualolmnãn0)hohooil,ccm. sala anewpaulolnoaluprnov,iL Paula Fmnãn -PR -10030030. 

Eder Renda Stabanadn -Pneçoeiro 

	

- 	
-- 	 OÕbOôÚO - 	- 

ATADO SESSÃO PÚBLICA 
Aos emala a naco daao do mão da Apaob da dois mil e sinal, iv qeoiorze horas, roaninaan-su loa asa da Aodiiiaio Maoidpai 
do prédio da Prelailam NAaac,pd, alio a Av. VIsta, are 2S1. Baiano Cedeu, e Pmoiderae da Ceeniooao da Uréloufos, Sn Vera 
Maaia Banaak Onaaaoopa a membros do Equ,ne deApoio, 51a  ulan Maaial da Ols'aaina a Sn° Nionnbdo Budie paraaae00detonam 
do pnrnusoo de reoborosra do onodandomelia pana preolaqão de serviços da esaooa lattoraloduio de maâioeo cliui000 para 
paaanlea aro 'emanação e Mseraaçoo no Hospital Santa Tenazirina deolaanooidpdidada. 
Abusa a sessão apraa'daaatu e a Comissão o membros da emqaipa da apoiou elelaoram a recahhmaeto doo ocanlapaa doe 
documentas ioab,Leataaos exigidos para o creisnciazrmaao, reolicca-ae e documentação do seguiuleempreso: 
Laboratório de aneliouo OlintcaoPatubak LTDA, CNPJ: 02,044.Olalano1-10 

Au dacusnemalaoãoo apnesenladaulonarn omalenidao emhdcodao polo prenidouta da CPL, ademais rneeob,on a credeociarneo-
lo anconhra-ae em eealermidada coam a aSila 
O ruonitodo será publicado na aba do pnalaihana msnicipal anteaapmem.pr.goa,bn, sons caucodida o prazo naaaroa! de 05 (c rim) 
dias uisio a odiar deata data. 

- Flauta mais haaendo Inalar, lei encenada o assola, cuja ala aol assoado polo pnsodeubo mambnoa da Eqaiae de Arado 
- proussianoiu praeauteo. 

Pranidevie daOLP 
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