
em Agropecuária, 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 
6412020, referente ao processo 
licitatório 14012020, que tem por 
objeto a aquisição de 01 veícu-
lo automotor para 5 passageiros 
novo (zero Km) 202012020 e um 
veículo automotor novo (zero 
Km) cabine dupla tipo Pick-up, 
destinados para a Secretaria de 
Agricultura desta municipalida-
de. 
Art. 2 0  - Compete ao fiscal ora 

,. designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 00912018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666193 no que for pertinente à 
execução dos contratos. 
Art. 3 0  - 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 21 de Setembro de 2020.  

(8.666193), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n°00912018, RESOL-
VE 
Art. 1 0  - Designar a servidora 
Michelle B. Schorr, matrícula 
n 0 1123, ocupante do cargo de 
Psicóloga, para acompanhar e 
fiscalizar, como titular, a exe-
cução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e a empresa 
vencedora do Pregão Eletrônico 
6512020, referente ao processo 
licitatório 14112020, que tem por 
objeto a aquisição de 01 (um) 
veículo Pick-up cabine simples, 
o Km 2020 destinado para uso 
do CRAS, através da Secretaria 
de Assistência Social desta mu-
nicipalidade. 
Art. 2 0  - 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° 
8.666193 no que for pertinente à 
execução dos contratos. 
Art. 3 0  - Esta Podaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total. 

ICIÍVst'('J* 

Aviso'oOÜ37 
CREDENCIAMENTO 1112020 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
profissionais para prestar servi-
ços junto ao Hospital Municipal 
e Secretaria de Saúde, sendo 
03 (três) enfermeiros e 02 (dois) 
técnicos em enfermagem, con-
forme justificativa em anexo ao 
processo, suprindo assim as 
necessidades da Secretaria de 
Saúde desta municipalidade. 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, Lei Es-
tadual 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. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 58712020 

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 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 21 de Setembro de 2020- 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 

'a 

Sb 'çfl 
ci 

cfr  

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
2210912020 as 09:00 (nove) 
horas até dia 0711012020 às 
09:00h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) ..nieses, 
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- 

11w w w. p mcm. p r. g 0v, b r 



rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
wwwpmcm.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 CPI- 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. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
22/0912020 às 09:00 horas do 
dia 06/1012020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0811012020. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0611012020 

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

000 08 

Cruz Machado, 21 de Setembro REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
de 2020 	 rário de Brasília (DF). 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
70/2020 

PROCESSO no. 15012020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de materiais descar-
táveis para uso no Hospital Mu-
nicipal, Centro de Saúde e Pos-
tos de Saúde, destinados para 
manutenção das atividades da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

CARACTERÍSTICA: Com cota 
de até 25% para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), conforme Art. 48 0  
da Lei Complementar 14712014. 

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 sitio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  Iink li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Setembro 
de 2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

•1. 

ar 



Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 22 de Setembro de 20201 Ed. 6482 1 Poria União/sei União da Vitória/PA 

s resultados estão ai' 

ceuv 

Para o representante da Asso-
lação Comercial e Empresarial 

ceuv), Jorge Américo, a falta 

e capital de giro foi determi-

ante: "Os empresários tiveram 
veda de arrecadação e muitos 
vetam  dificuldades de acesso a 
roogramas de financiamento' 
Por outro lado, os R$ 50 milhões 

ijetados no Vale do Iguaçu atra-

és dos auxílios emergências do 

overno Federal, foram um alento 

ara o setor. "Foi algo muito pos'-
vo, pois impulsionou as pessoas 
pagar suas contas, fazer novas 

quis ições, com isso, fez o dinhei-
7 girar' 
Na avaliação dos gestores, Jor-

e admite que Bolsonaro tem sai-

o positivo até o momento, com 

nomea' - le pessoas técnicas 

ara cada,,oea do Governo. 'til 

andem/a dificultou multas ações 
O Governo, mas o ponto positivo 
o seu mandato foi a nomeação 
e pessoas técnicas para cada 
inção. Mas o Governo pode me-
'orar". 
Com relação a Ratinho Junior, 

linha de pensamento dele é pa- 

scida. "É um Governador jovem 
está tendo uma linha parecida 

cm o Governo Federal, e da mes-
aa forma pode melhorar". 
Sobre Santin Roveda a avalia-

ão também foi positiva. "Esta 
ozendo um bom trabalho, um en-
isiasta do município". 

Em Porto União 
Sindicato dos 
Trabalhadores Rural* 

A presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Marlene 

San, avaliou o cenário económico 

municipal e estadual e, acredita 

que a pandemia do novo coraria-

vírus elevou o grau de incerteza 

econômica, também no meio ru- 

ral. "Estamos tomando todos os 
cuidados para evitar o contágio da 
doença Juntos aos agricultores".  

A entidade orienta para que o 

seu público alvo não contraia dívi-

das durante a pandemia, pelo fato 

da sua instabilidade econômica. 

vilotas 
Presidente Jair Bolsonaro —5 
"Foi votado o auxilio emergen-
cial aos agricultores, porém eles 
também necessitam; tem pessoas 
muito humildes' 
Governador Gados Molsós —7 
'Teria que fazer mais pelo nosso 
lugar Falta ajudar mais. Acredito 
que ele possa vir a fazer um bom 
trabalho". 
Prefeito Ellseui Mlbach - 10 
"Porque ele (o prefeito) ajuda a 
agricultura através do escoamen-
to agrícola e maquinários. É uma 
pessoa que pensa no meio rural e 
meio urbano Igualitariamente". 

Sindicato dos Bancários 
Ricardo Sass, presidente da 

entidade está licenciado das fun-

ções, por pleitear um cargo nas 

eleições municipais. Em razão  

disso, o presidente em exercício 

pediu para não participar e jus-
tificou: "somos um sindicato que 
trata de uma categoria, e essas 
opiniões seriam de um colegiado, 
e não uma opinião individual' 

Sindicato das Indústrias 

ESTADO DO PA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 70.329.5a810201.09 

Avenida Vilória r'25I CEP 045204350 
Cruz Machado T,. 

PREGÃO ELETRÔNICO ri'. 71020 
PROCESSO.- 151/2020 

AVISO OS LICITAÇÃO 
P50: É objeta desta licdaçaa a ealeço 

He'pital Muatapd Santa Tereairlia e eedlca 
de 601105 Sri danidc/o, pare ataielúaeterrv 

canção "combate a Paademia' do Coaid-1S 
importando iolamscieeai, em seis o/ri 

clame espedacaçees oerutaatee da Anexe 
sI, edital. 
ICESIMENTO DAS PROPOSTAS: dei 
:00 do dia 22500020 às 0000 horas da de 
090020. 
IERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS 
5:daa 20:01 Ao 09:20 tos, dodia 30/002020 
'CIO DA SESSÃO DE DISPUTA OEPREÇOS 
55:30 lrsrae do dia 300012020 
CAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚSLI 
iDO PREGÃO: Ptaialaxea Sint/Inca Bola' di 
:itaçaee e Lei/Oca, abada da eito detrdnicc 
ra.bli.aç.br  Adoso deslOcado no 11k - 
açese. 
1FERONCIA DE TEMPO: hora/o do sraaiti, 
P1. 
IRMÃ DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO 
IR ITEM 
edilal mapa/ela velará k d'epaeiçao doe lote 
sodas no ole araw.biiag.br, na Praletjrl 
rnioipd, sala de Ucitapóso, As. Madria, 201 
nabo, Caz Maehadoi'R na diga electrize 
racpmcea.pr.aor.br  liste licila/Ine. 
,evocaste  22/e Seteobta de 2020 

Preia/la Manicipd 

daconstnzçôoe 
do Mobiliário 

A reportagem tentou agendar 

a entrevista por quatro vezes, 

porém o presidente do Sindicato, 

Allssori Ornar Almas, não aten-

deu e não retornou as ligações. 

Em todas as vezes, ele se encon- 

ESTADO DO PAR.aJSÃ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CNPJ76.330.66EO(0l.05 

AvenIda 1/tanta n'251 CEPS4S2O-010 
CO, Machado Pr 

PREGÃO ELETRÔNICO rt 700520 

OBJETO: 
soe/alada 

pera maraterçao das aiivddadro da Seeretarl 
Manicipal de Saúde, aol vexe Iene anImara e 
pedecaçaeaeoialanteadoAeeoo t devi edisal. 
CARACTERISTIC& Cair cela de 'lê 25% par 
Miaoesrpmaao(ME) e Empresa' de Peqaeo 
Pele (EPP/. molarara Art. 48' da Lei Conste 
nertar 14712014. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 
/5:00 da dia 22/500020 dx 09:00 horas da di 
301100020. 

às 00:30 tremo do dia 051012020 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PL 
DADO PREGÃO: Plataforma Revenda Bola 
LudteçoeeeLeilteo, abata de aSa alcei 
wwa.bil.ençbr 'Acesso tdexu'ficada es lirA 
deploro. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de 00 

(DF). 
FORMA DE JULGAMENTO : MENOR PR 
UNITÁRIO 
O edital cearplsta estará à disposição dos 
reaeadaa roda, re'dos.bI.c'ao.br, na Prale 
Mualo/Idi, sala de Uriteçõen, Ar, Valeta, 
Cedas. Caos Mete/volt, na oito eiehõ 
wra.pmoa.prflorErlirA Idiapóne 
Coso Macavada, 21 aa Serarebro de 2020 

Preteta Maneiral 

AVISO DE —CITAÇÃO 

PROCESSO DE COMPRA N.t 0/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.'5/302S 

A Rxadarae 1/are/pai Catres Usireraurada da 
Cidade de licita, da Vdõr'a . UNIU/vI, Insi-
da na Armo/da sela Mar/aos da Reta Nata, 
3556, CEP 84.6(0.930, erbeda pala rua citas 
do Carvalho, n -1 10 isso/Ia no CNPJ sob e.' 
75.007.74510001.23 acende da Retior. consoado 
paio Decreto Miei/pó 5014/2015  e Proaaora 
asseada aEasés de Podada n.'212020, 050ev 
cada' às dirporiçees coradas sa Ló Federal 
"'10,520, de 17/070092, Decreta r,deraI ri'
3.55/e de OOlOOcet, e aos altara0dea. Decre 
to ni e rasa alienações, Decreto n' 
10.0242010 aplicado-se, subsitianamerla, oro 
84a o,eber. a Lei 0.606, de 21/09/03, caos ruas 
dlecaçdea, torna çúblioo a realizaras de 1/eira, 
çãa, na modalAlade PREGÃO ELETRÔNICO, do 

Opa MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto AQUI - 
SIGNO 00 MATERIAIS EopoRrlvcae PARA 
COMPLEXO ESPORTIVO DA UNIL/I, co/ame 
dmoriçáa na Asaee 04 qes é paria iniegrerie 
deste ebjela. O Preláo Betateico Inscésiarsale 
das popoelas, abocara e disputa de preçoel 
and redizeis em eensáo público enelusivaroea-
Os por tireis detan/reiintaoet, oesaete sarau-
çoee de eeçuraaça - oriptagrata e autsnioaçoe 
em roles as mos mona abarde da Sistema de 

Pareças Eelrdsieo (lio'daçta( da Bolsa Brarilelra 
de Mercado/ao, dioparleer erra aaracbbarrett-
dtaxeeawrr.Lr - Aaeeao iodtcaltaoseiskLi-
cite/Ind. nor/erre datas e horários definidos
abates RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A 
partir das 85 do dia 21/0020 até ex 105304 
do dia 20/10/2020. ABERTURA E AVALIAÇÃO 
DAS PROPOSTAS: dia 201100020 a presa das 
13h4Osir. INICIO DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: dia 20/10/2020 a petir 
das 14101 após a atéia/Ia das propostas 

UriUe, nas d'as úteis are dia oficial da Urtas 
e'eaandiaredu Es, li Ucita0ea, heis coas na 
berço elorrenio: aave/2bareeieila00a.000. 
pareci/rota/a Index es islereoados. 

Associação Empresarial 
(Aclpu) 

Sua representante, Célia Leão, 

está licenciada do cargo em razão 

do período eleitoral, e não pode 

conceder entrevistas. A entidade 

pretende definir em breve o nome 

de um novo presidente. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MAC 1-IAS O 
CNPJ 76.2303881000100 

Raeride Vil/ria "'251 CEP 04020-05 
Cai Moe/roda P, 

AVISO 
CREDENCIAMENTO 1112020 

rlelbura Municipal de Coso Machada - PR 
pública que aalará receberdo, decureente- 

crelarta de Saúdo, 
s02 adoteI educas 

SaUde deala me,tdpaiaade. Este 
1E erneorba.se Iruadarrearado nas 
asAdas o, Ooreltaiçao Eedmd, 
Lei Eatedual IS 900 e ao demais 

dispssiçese legais e xeaarareerta, 
à eeeócie, me/baia a oelataaeáo 

preserte processo a Ld Federal ir- 

ente dos pedoexias coeererás a paihr 
000020 ao 09:10 (novel horas aló dia 
2 às 00:005. O cradeodanorE lerá 
ia 12 ldseel anexes, podar/a duraria 
lo de alçAr/a receber roxas oradas - 
o aras claudIcados soa pressa sei 
edda. 
arspieE podará ser oardo polos tese- 

ara CD razta, da eeaasda a exala-lei-
alio de 14:e0 ás 17:e0 horas co pais 
eletrônico hap/doa'a. parem .prçoevbr/. 
da qra, ea larar dearioad de Edital, 
cade á Oomiealo P,raaraai, de Li/- 

s_'Z, sestramo as sexos, 
ser eorrrua'cadas passis/Is ai. 

se respassabilizará pela falia de trtaaara/Ies 
ra/etreso as precedieneolo àqadss interessados 
que não oanieosarean, peles meios aupesroa, a 
rei/roda do Edital. Quaioruas dúotdas exetatar 
peles relelorne (42) 5554-12O eterna! 243. 
Caos Machado, 21 da Setembro de 2525 

PreIa/ao Mae/eipal 

Extrato da Odilá 01112020-AMASPU 
Tarada de Preços 0910020 

AMIASPU . Ãalaequia Manieipal de AcedEs/a 
i Saúde doe FsscioiArlos Póstiore da Podo 
Joiao - Estado da Saita Caia/ria, a o Poeteita 
la osniripio de Podo uaiao, na qodidade da 
uradar deva AUTAROUIA, ra uno de suas 

rlrhbeiçaes, corra pabim pera canhedoneralo 
co tales,aeadee qee se acba aboio a Processo 
idlatarispara aarbalaçáa dccl (um) protssia-
ai ria Ares da edcalteisoia, pise ooerrnr asas 

orç/ee no Feriado malatao, aaisraa asperi-
ca7as es CaIS. Recebtaaais das prpaostau na 
ode da Prefeitura Menicipei, aila na asa Padre 
tacldeda, 125 muricipis da Podo Liridr/i até 
adia 14 de ceulebra de 2020, ás sa:ea leras, coa 
cicie da coesão às 09:00 horas do mesas dia. 

editei poderá ser re/rada no eaderaço www. 
ror10eriaa.so.sv.br  Matosa iatomoaç6es pda 
raoail isprasaprevngrrati.ccea.  ou pós lessem 
42) 3523-1155 (Setor de Lbiieçaes( ea 0523. 
532 (Amaspa). 

rede  Uxiio, SC, 21 dsssieobra de 2220. 

MAROARETEI FUSSAE 
Pneddarta AFZASPU 

EL/SEU MIOAOF1 
CSOdd05AMASPU 

Retomada à vista 
Ç ,, _'scento de maior dificuldade para o comércio está indo embora. Gradualmente a oUvida-

de econômica retoma seu ritmo. Pesquisas da Fecomércio PR mostram queda no endivida-

mento da população em agosto e que as Vendas do varejo em junho, Com a reabertura e 

flexibilização das medidas de circulação, foram 3,09% superioras ao mês de maio. Para 

completar o cenário promissor, a perspectivado consumo dos paranaen- 

ses subiu 10.8% em agosto na comparação Dom julho. O comércio 	 l 

mostra a sua força para  garantir o bem estar da população. 	 00W SOrÍe 

Inscrições abertas para a Maratona Solidária 
A 13' edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Seco PR fbi cancelada, mas nem 

por isso os atletas ficarão parados. O Seso PR está organizando uma prove diferente, 

individual, segura e solitítirigi os clientes do Sei PR poderão acessar o sias da instituição 

e realizar a inscrição para a Maratona Solidária. Para efetivar a inscrição e garantir o kit 

da prova, os inscritos deverão procurar urna unidade do Sesc no estado e realizar a 

doação de 10 quilos de alimentos não perecíveis, Aprova começa no dia 27 
de setembro com termino no dia 9 de outubro. Participei 

Acesseo httpsol!www.sescpr.com.brlmsl 

Programa de Aprendizagem Senac 
Graças à parceria empresa e escola, a aprendizagem é a melhor opção de Instrução 

profissional para os jovens e sua inserção no mercado de trabalho, O Senão PR está 
ofertando 1500 vagas gratuitas pare o Programa de Aprendizagem Senso em todo o 
Paraná. Estas vagas são direcionadas As empresas do comércio de bens, serviços e 

turismo. Para complementar ainda mais o Programa, foi lançado o Melhor Aprendiz Tecto, 

voltado para a formação de jovens na área de tecnologia de informação, são 250 vagas 
distribuídos em oito. municípios. Para conhecer mais sobre o Programa xi 
basta acossar o silo www pr sonso lar 	 1 	J5xua 

trava em outros comproniissq. 

Sindicato do MaglstSrl6 	te 

Seu represenbnte,Antôdocaalos 

Colaço, não atendeu a reportagem no 

dia li de setemlwo. Outras tentaltras 

de otato ocorreram, porém, opresi-

dflseencceitaraemviagem. 


