
rário de Brasília (DF) Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

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.pr.gov.br  link li-
citações. 

Cruz Machado, 14 de Setembro 
de 2020 

EUCLIDES RASA 
Prefeito Municipal 

iiiiiiiiiiiiiiiin 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 1012020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
profissional médico pediatra 
para prestar serviço de consul-
tas ambulatoriais no Centro de 
Saúde Dr Carlos Renato Pas-
sos e prestação de serviços de 

'-' procedimentos em pediatria em 
neonatos no Hospital Munici-
pal Santa Terezinha, 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 
disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis à espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de credenciamento de presta-
ção de serviços, conforme as 
condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 

O recebimento dos protoco- 
los ocorrerão a partir do dia 
1610912020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 0111012020 às 
09:00h. 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 - licitacao@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-
formações 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, 14 de Setembro 
de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 



rn vinte dor elementos czaohden 
a000 devidamente juotecado 
O que o PARECER JURIDII 
ENSA em caoloentdade ao 1 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DA CRUZ MACHADO 

VALEDO 2120/AÇO - 

RIDO e DISPENSA DE LICITAÇÃO do PRD. 
EDIMENTO ADMINISTRATIVO r° 17012020. 
A... em coasaquêocra, o prooalur-oa a 
estação dos serviços nos termos da adiudi. 
não eaçudida pela Garboso Permanente do 
sitaçãa, contoenno abaixo duoodto: OBJETO 
Iuiaição da peçaao prestação de serviços pana 
arutarçOa corratena da Autoclave SARCON 
udalo NO, poirigrtatin na  4010. sendo noto 
laiptoserta puterrante ao Censo da Saúde 

Cartas Renato Ramos desta arnntctpaidade. 
rooracidos: .IUAREZ LCIOLA. CNPJ 
.236.2050001 '00 Valor Total R$ 4.490,20 
talos ali] quiatracaatosaeovactoaailo letial. 
andamento Laçd Migo 24 lnoroo tido Lei o 
t6653 Junlilcatina Anexa ala eram do Pre-
ssa da dispensa de inalação tI' 4a0020. 
emunlo da Dassera: 3.3.01.30.05.00.00 

atanoino, ainda''v erre dada a dev'da 
lada laqd, ar 	iaLe pnoviata no na 

arquivada. 
21 Machado-PP, II da Sotembro de 2020. 

Pretoilo Torre ri 

SISTEMA FAEP 

F4Epe 
matZO= - 

Vocação para o sucesso 
Multas vezes o amor pelo terra e a vocação pelo 

trabalho no campo já existem dentro de nós, mas ainda 

precisam ser despertados. Não são ramos casos em que as 

pessoas descubram essa aptidão opõe fazerem um Curso e 
tomar contato com esta realidade de forma RIaIS próxima. 

Foi o que aconteceu com o casal César e Luciclela da 

crui moradoras de Faxina), que trocaram a vida na 

IrZade pelo desalio de tocar a propriedade rural da familia. 

Nessa jornada de trabalho e descoberta, eles contaTam 

Com o apoio do SEPJAR-PR. 

Sem conhacimento prévio paia tocar as alindadas do 

sito, onde existe criação de aves e suínos, o casal ingressou 

numa turma do Programa Empreendedor Rural (PER), 

iniciativa do SEcLÃR-PR que tem como objetivo preparar 

a tannilia do campo para empreender com segurança, 

analisando todos evacuadas do seu negócio, de modo que 

a propriedade rural seja datada corno uma empresa. 

Corp o curso, eles e000ntiwsm o que toltava para 

tocar seu negócio ruira), Planejamento, controla de custos, 

análise de marcado: tudo isso pernulfiu que os novos 

empreendedores rurais conseguissem sucesso na Sua 

empreitada. O pai de César, vendo o empenho do filho, 

passou a escritura da propriedade para o seu nome, 

reconhecendo a dedicação do novo produtor rural que 

nascia naquele momento. Hoje o casal e os dois filhos 

vivem na propriedade e já tem planos para participar de 

mais uma turma do PER ano que vem. 

aigibiirdade da Ildilção çn  3212020. 
Elemento de Daapeua: 3.3.002001.00.01 
Oataçao crçarmnlarnn 04.01.2.004.3.3.00.30 
Dotermine, ainda, que saia dada a desida pu 
cidade legd, lar espacial á previsto no rapar 

TERMO DE RATtFICÃÇÁO 00 
tNEX1OIO1L1DADE DE LICITAÇÃC 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Frccosse de troarçtbtidade: 220020. 
lalmessado: Sosoetada Munictal de Saúde. 
ateia doo nlaunantoo contidas ao presente 

pnese000 desddnmente iuoúficado. CONSICE-
R°aNOO que o PARECER JURID000 prevê a 
INAXIO1BILIOACE urna contomnidade as disposto 
rs onõço 25 do lei Pudera 1,00503, à ao uso 
daa atrihuiçdao que me tocas oertortdas, em 
000actai ao dioosoao no aaiea 20 de Lei de Uci- 

Soda, a pracadee-sn à 
nos lam000 da adiadhi 

adida pera Comrosuo Parru aneata da 
i conforma abaixo deocrila: 
JETO: Ccnbatação do Laharatddo da 
Oiiai000 Pauhdr Ltda, cradarciada e 

oro chnraameata pãblios n' 00112020 
utasas da oanliçoa de aaaurno Inhors 
emar,sena viuicae para atender a do 
irnoê-rcia a eeracia nrdstoate 00 a 

sistemataep.org.br  e anqaiaado. 
mor Madoado-PR, lide Satoacam da 2020 

Prateiro Municipal 

A Pnetdtuna Municipal da Cruz Maclaado - PR terna põbhos que estará racabesdn, dnoimartaçdopara 
o Cradanvansula tejatutado a matnataçSo da pnotmional mãdimo pediatra pana presta aamiço de' 
osnouloas aarbatotonião no Cancro de Sauda Dr Calas Raaoto Paonoo apreciação de aeairças da pio-
redinonatm ora padiahia ruir, rosnaras no Hoopúd a5anaipd Santa Ternanha, oupnrndo assim as neles-
caudas da Sac,utaia da Saúde deslaununicipalidade. Sete onadeaaianenttn ouconha-ne lúadumentada 
nas disposições coativas no DonsttruiçOo Fadarat, Lei u.uaaea, Lú Estadual 15.105 eta dannalo diapo-
oiçdeo iaaalo e ragataunanlarno apltcdaaroã espécie, mediania a snlahroçoo da contraia da anadescro-
natIo de pneoaação de naisópes, aonionmn ao condições estabdenidao naoln edital n nrnt mao anelos. 
Regato a paaoanla pnocmoo a tal Part oral nu  s.eeetao, rtaaraadao ao attenaçaes poalonioreo. O recebi-
mento doo prainootas oaorreroo a partir do dia 061050020 as 01:10 manel  honda até dia 0110012020 ão, 
dS:da. O crndeuciomnnlo uma validada do 12 darei arosno, padmido durante neo panloda da nrgancia r 
noceber rosas orederdados que A. clnoutioadoe nos çra000 mtmados na aditd. O Edital complalo 
poderá ser absdo pelos interessados no CPL, em moio inagnétra, mediante ontraça deram CD vazio, 
de segunda a snsta'tára, na honãaio de 14:00 ão 17:01 haras ea pais aidoneçoeleldnim Intlç:lliavaoe. 
purcer.pcgaa.ter É nncesnãnio que, ao lazer terminard Sdrtal, a seja antorirado ã Comissão Perna-
nenle da Udtnqão, via a-mali - tioilaoan4pmrm.pr.çoa.bn  . ouvia las - 42)3554-1222 a mirada do 
unavuno. para que possam ser oornruaicadao poneiveis olteraçõeo qaeno foecem nacassdniao. ACPL não. 
sI rosponosiaueend pala Odiada inlannaaçdem relsSnaa so pnocedimaaln Oqadas inlarasoadosque não 
oseanaaram. patoa anelos aapootau. a veõrada do Edital. Ouninqunrdúo'das osntotarpnioa taletonuo 1421! 
3054-0222 renal 243. Cruz Machado, 14 do aetarnbro da 2020. 

	

Pnateiln Munic i pal 	 - 

a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTINIPR 

AVISO OEALTERAÇAC Da EOtTAL DD PREGÃO PRESENCIAL N°0412020 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE 

Alteração do Edil~ paosoa .,.[.a o seguiria tiem: 
04.2 HAEIL1TAÇÂOJURIOICA: X-'Todao as nmpnesaodevorãocompnovarooampdmentodoo 
raqutdtos prneistas na Leie.36000, Deonalo 00770013 Resolução 1612014, ANVISA. ocb pena de 
inabilitação. 

EOER RENATO STELIMCH 
Emanare 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI - CNPJ 

79.794.92110001-23 toma público que irá requerer ao IAP a 

Licença Prévia, para AMPLIAÇÃO DE TANQUE EM POSTO DE 

COMBUSTIVEL, instalado na Rua Marechal Deodoro, n. 1411, Bairro 

Rocio, União da Vitória / PR. 

o bradesco 

TRçrçlTuRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO DE CRUZ MACHADO 

An Vloaa, 251- Coar Machado-ar Av Vitória, 201 -Cosa Macaaade-Fr 
CEP :5402d-000 CNPJ 75,33a.Oeal0001-ea - CEP:u4620-000 CNPJ 7e.335.OesPO00109- 

Crer Muotrade - PR Dm0 Mostrado - PR 
EXTRATO DE tNEX1O1OIUDAOE DE UCITAÇÃ0 EXTRATO DE DISPENSADO LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 17012020 
PROCESSO DE INR4IG1OILtOAOE N- = 020 PROCESSO DE DISPENSA OR4SaTO2Ø 

CONTRATANTE: Mariolpio do Crer Maoheda, CONTRATANTE: Mauricipis de Crer Mad,odo, 
Eoltda do Parauã. CONTRATADO : Laharaad- Esiododa Parano 
no do Ardtimo Clioicsa Paolus Lida OBJETO : CONTRATADO: 	Jasaraz 	Leida, 	DNPJ Ccq,Irataçao da Labortldso da Ardtoes Clinicas 
Poaluk Ltdn oredoadado e hablritdn ao ata- 21,236 MEONTOS  

matnorto pãblico 00 001CO20, rara peestaçao OBJETO Aquisição da peças a poanlação do 

te serviços da aoartae laboratoriais do arulises oemrços moa manuloução correivaa da Atitota- 

dinicto para atende a damanda de eroéaoia ve SERCON, matais HS, pabimfooio a' 4010, 
orrorçdrda esiststta no Hospital Mundos sardo ruia pespamanto parneroonta ao Canino 

Santa Trrcriaha dosta muninipalidade. VALOR de Saúde Dr Colou Renato Pastor desta mas 
TOTAL: R$ 70.691,34 Setenta mil nsioouotoa a onidpdidoda. 
aooaala nnmroaioetsrutoaqtasa orrtaaca) VALOR TOTAL: RI 4.400,00 lCualm mil qeaco- 
PRAZO DE CONTRATO: 00 mosco cartosa tossirIa e cito nada). 
RESPALDO LEGAL Ln 0160053-ArO. 25 PRAZO DO CONTRATO: 5 meles 

CONTRATANTE Manisiaia de Criar Machado i 
RESPALDO LEGAL Leiu.566a50-M. 24tociosll 

CONTRATADO Luboratõnio dapaxãisaoCtintnas CONTRATANTE MuanrpiodnCruz Marcada 
Paaiak Ltda ! CONTRATADO Juanez Lo lula 

Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 15 de Setembro de 2020 1 Ed. 64801 Porto LJnIão/SC 1 União daWtárIa/PR 

ESTADO DO PARANA 
MIJNtCIPALDE CRUZ MACHADO 	 - 	- fn 1') 
rflnSl 00O CnjzMaavndoPn. 	( UJ aD 


