
Secretaria de Assistência Social 
desta municipalidade. 
Art. 20  - 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. 30 - 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. 

"REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 03 de Setembro de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 56112020 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI- 
FICA. 

EUCLIDES RASA, 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 
(8.666193), considerando o De-
creto Municipal n°2930 de 08 de 
Janeiro de 2018 e a Instrução 
Normativa n°009/2018, RESOL-
VE 
Art. 1 0  - Designar a servidora 
Rosemari Chaikoski Train, ma-
tricula n°1092, ocupante do car-
go de Farmacêutica, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 

vencedora do Pregão Eletrônico 
5912020, referente ao processo 
licitatário 13312020, que tem por 
objeto a aquisição de material e 
equipamento para uso da Se-
cretaria de Saúde no combate a 
pandemia do coronavírus, sen-
do BIPAP e máscara de mergu-
lho norkell fulI face. 
Art. 2° - 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° - 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. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 03 de Setembro de 2020. 

Euclides Pasa 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 56212020 
DATA: 03 DE SETEMBRO DE 

2020. 

SÚMULA: "Concede licença es-
pecial a titulo de prêmio para o 
(a) servidor (a) Estanislau Ka-
ras", 

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

CONCEDER 

Ao servidor ESTANISLAU 
KARAS (matr. n° 489), por- 

tador da Cadeira de Traba-
lho n° 52181100029-PR e RG 
5.340.713-7/PR, admitido em 
05/05/1 997, em conformida-
de com a Lei Complementar n° 
00112006, art. 94, seção VIII, Li-
cença Especial à Título de Prê-
mio, período aquisitivo até 2006 
(parcela .2/3), requerimento pro-
tocolado sob n° 0187712020, 
no período de 0310912020 à 
0211012020. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
setembro de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

AvlSo 

REABERTURA. :  CREDENCIA 
MENTO 00612020 

EDITAL DE CREDENCIAMEN- 
TO DE IMO VEL PARAALU- 

GUEL SOCIAL 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público a 
abertura do Credenciamento 
objetivando credenciar interes-
sados que preencham os re-
quisitos previstos neste Edital 
para prestar à administração 
os serviços de locação de imó-
vel residencial para servir como 
aluguel social para famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, discriminados no anexo 1, a 
serem remunerados com base 
nos preços fixados pela admi-
nistração. Este credenciamento 



encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Cons-
tituição Federal, Lei 8.666193, 
Lei Estadual 15.608, o Decreto 
Estadual n° 4507109, , Lei Mu-
nicipal n° 141812013 e 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 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
08109/2020 as 10:00 (dez) horas 
até dia 2210912020 às 09:00h. 
O credenciamento terá validade 
de 12 (doze) meses contados da 
primeira publicação do publica-
ção do edital, podendo durante 
seu período de vigência receber 
novos credenciados que serão 
classificados nos prazos estima-
dos no edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
3iante 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/. E 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) 3554-1 222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 03 de Setembro 
de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
60/2020 

PROCESSO n°. 134/2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
• Registro de Preço objetivando 
• fornecimento de refeições tipo 
Marmitex e serviço refeição tipo 
buffet, no distrito de Santana e 
sede do município e contratação 
de empresa para prestação de 
serviços de hospedagens para 
acomodação de servidores pú-
blicos a serviço da Administra-
ção, em seus itens conforme 
especificações 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. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
04/0912020 às 09:00 horas do 
dia 1810912020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:0 1 às 
09:29 horas do dia 1810912020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 1810912020 

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 
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.prncm.pr.gov.br  Iink li-
citações. 

Cruz Machado, 03 de Setembro 
de 2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
61/2020 

PROCESSO no. 13512020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivan-
do a aquisição de câmaras de 
ar e pneus novos para os veí-
culos da frota desta municipali-
dade, que atendam as normas 
da ABNT N8R5531, NBR6087 e 
NBR6088 e detenham Certifica-
do de qualidade do INMETRO, 
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° 
da Lei Complementar 14712014. 



Jornal O Comércio 
Sexta-leira, 04, Sábado 05, e Domingo 06 de Setembro de 20201 Ed. 6477 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

TERMO DE RaTIFICAÇÃO DE IIDIICIBILICADE DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo do Inetagtlalidode: 3012020 Interessado: Admleislraçúo Gerei 
viola dos elementos ccaeôdos no presente pencessu devidamentejuniocado, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prevê e 

IEXICIBILIDADE em coulosnidadv aodiapcolo no ae6o 25 da Lei Federal 8066/93, em especial ao dook, no salgo 25 da Lei de 
icitaeo, RATIFICO a INEXIGIBIUOADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ri- 1810020. 
,ucodzo em consequancia, a pjtmeder.ae à prestação dos uerdços vos teeTnoe da adjadicoplo expedido pela Comissão Peemuvonte 
e Licitação, noolarme abaixo devcdlo: OBJETO. Costsslod objete desta inxoiôhildado de Iidtaçlo a ccvulrelaçãn de empresa para paro-  
ação de secarias do imptogtaçao, publicação e consolidação doa aios oFiciais lpsrtadao do executivo doa asso do 201712020), tendo 
a viela a transparência dos atos efici aio coar e dieponibiIzaçãn em plaNtasse onlirte pana sansulia diredonada es portei oficial duelo 
refidtuna. ravarecido: IirSeuudçoaOpliae LTDA, CNPJ: 03.725.725a0301-O5ValcqToIat R$7.955,50 (Sete mil quinhentos o orgasmo e 
eco reais e0'nqueola centavos). Fi.menumÉDIFfisiArflib,25doloeSSitil JraltcutiaaAsena neo aulas do plece500 de iaeui0i-
ilidode de liritaçaoeuaBos2o Elemenisde DesposE 3.3.00.29.6/00.00 Dotação orpemettdda: 02.02.2.004.2.2 00.30 
luterenies, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, um especial à prevista no rapat do enlige 20 da lei Federal n°8.966/53. e 
ex, opôs, seja o prenunla enrpedieele dev4dsnoees autuada e acqa'vadu. Cvjz Madrado-PR. 04 de Selemlno de 2020. 

Preleilo Mantcal 

TERMO DE RATIFICAÇÃO De INEXIG]BILIOAOE DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ORUZIvIACHADO 

Pncceuuodn Ivooiçiteltdader 010020. Interessado: Secretada de Saúde 
1 lista doo etenlenrsa conEdos noprasvnte processa duddaormutajusolcedo, CONSIDERANDO que o PARECERJUeiDICO prevoO 
NEXIGnIILIOADE eu neplooereidade as disposta no edigo 25 da Lei Federd 8.690203, e.. a.  dar aurosiçõeu que ore tostar arrlcd-
Las, cern especial ao disposto no anaigo 29 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIIILIDADE DE LICITAÇÃO de PROCEDIMENTO 
IDMINIETRATIVO a' 162/2925, Aulonzo anel cocroquinda, a pnocedor.se à prealvgao doo laicos nos tenoos da adjudicação expedi-
la pela Conuiossn Permanente de Licitavas, costoeene seainu daacdtu' OBJETO: A presente inealçibitidesde do licitação uiaa à csnbalu-
do ds emplesa panas maaseeeçân nerreerra da Autoclave Phnen'uv LutencoAc 39209000, edde 05117, objeinando cevniçir prcbterenou 
'o ciclo de esisutização para não prejudicara Iueoaenamentu da SeeneLada Manicipal de Saude desta mxunidpdidsde. 
'aunrevido: Plroeeie Irdúsida e Ccrvérndode Equ,pamsnlss CieeIiecorLTDA, CNPJ: 44.239.382à5081-66. 
falar Tasei 084.793,00 (Quatro mil sveeceelos e onveeta e E-és ruas) Fundam 	cosi Arôgo 25 da Lei nu 8.689193. 
,asôbcaOsa Anosa nos autnn do processo de ineaigibil'dede de jjcilanão n u 2112020. 
leenenlo do 	'use. 3.3.00.39.00.00.00 Cresças orçamentada. 04.0I2014.3.5.95.59 Oelnrnniuo, ainda, que seja dada a devida 

,ublicidsde 	m especial ã previelo no capol do avigo 29 da Lei Federal n°8.006183. e que, apdo, na/a  o presente evpedivvle 
Iavkament'eros. e arquivado. Cera Machado.PR, Ed de Sotenetbm de 2020 

Pveleto Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Ana/baia 291 -CnizMadeoda.PrCEP'BdS2c-0000NPJ7S.330.900/uEsl-e9 -CnucMadeado--PR 

EXTRATO DE INEXIGIIILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMLNISTRATIVD 16 FORA 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N' 3012020 

:01/TRATANTE: Muaicipio de Cruz Machado, Estado do Pavaed, CONTRATADO: Lia Serviços Colina FIGA, CNPJ: E1725.72510001' 
5. OBJETO: Ceeestibxi objeta deusa ineoigb,l'dada de lidlação a ccubalaçãs dx empresa para prestação de semlçus de impixrtavuc, 
abisação a coonaisaçlo das doe sicida polavas do esecatuvo doa suou de 201712020), tendo em vises a vaiapanuetcie dos aios 
Ocidu coso a diupne,bit,zaçss 00 plotateçva arme para rersulto drodanada es pontal oficia desta prefieiluna, 
'ALOR TOTAL P6 7.555,50 Seta mil quinhanlss e dvqaenea ecinco reais e dnqueoln coslavusl. 
'REZO DE CCNTRATO: 3 esses RESPALDO LEGAL Lei 9.69093-/o. 25 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACREDO 
Au 'eTtdda, 251- CmcMachado-PrCEP:0452e.Otos CNPJ 78.330.688/006l.09 -Cruz Machodn-PR 

CONTRATANTE Mssicip'odeCruz Machado, Estado doParani 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 16MO20 PROCESSO CEINEXIGIBILICADE W 3102 

EXTRATO DE INEXICIBIUDACE DE LictnAÇAc 
	

"5 
CONTRATADO: Pheeuio IndüsrdaeComendo de Eqlipar001os Cioslacas, CNPJ: 44.239.3921000l-86 
OBJETO: A pnevenlu ioeeiçibilidade do liciesçao doa ã conhmtvçãs da empresa para amxnu terças csnnotlea da Autodave 
REverta Lslevco AH 39209/300, adule 06117, objoSvoodo csedçir prublemas es ciclo da eolveiizaçao poIs não prejudicar o 
hundanameuslo da Sucnetads Muvicçial de Sedas dsutamuvidpalidede. 
VALOR TOTAL: R6 4.703,03 (Quatro mi aetecenles e noneola el/a rede) 
PRAZO DE CONTRATO: 9 ,nsses 
RESPALDO LEGAL: Lei 9.66003 - Al 25 

CONTRATANTE 	- 	 CONTRATADO 

Mueisípio de Cour Machado 	Plreendolndddda e Comércio de Eçaipanaelue Cienlilcoo 

ESTADO DO PARA ESÃ ESTE PEURAMIJNICIPAL DE CRUZ MACHADOCNPJ 78.330.038/9001.00 
Aseriida Vddds n°251 CEP 04500.06/ - Crus Macvnsda P1. 

PREGÃO ELETRÔNICO nu.  82'2e20 PROCESSO n'. 13612020 AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: E ahjelo desta ldsaçso o chapas de vooàxdadu empnas/eiv eopeddiauda pare o Re9iotro da Preçm objeôvandu a 
aqsieiçsv deveria ad/ia levada, pedregalhs limpo, eimeeoo e vergámos para enanotenndo  do vias, estradas, paTqees e demais 
obras destaeuoidpalidadu, um suas ileno coutreere espocilcsçses amnelanles doAnaae 1 deste edIlal. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS das 16:00 do dia 0450002e do 00:30 hnvas do dia23/0O'2520. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
das 90.01 às 06:29 haras do dia 280912020. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA CE PREÇOS: ba 09:39 horas do dia 25/5O/2B20 
LcCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plaladsmoa Elelrauica Ides de Lin'daçôea e Leitoas, atresda 
do slioelektnicovrww.bIl.erç.br'Acvaao IdevSioadono linle,-licilaçõeu. REFERÊNCIA DE TEMPO: harduiadu Bresila IDPI 
FORMADO JULGAMENTO: MENOR PREÇO LaNIl'ÃRIO O edital completo estond à dispceição dou lnlvneoaados es uta sat. 
bIt.arg.br, eaPreroisanv Maeicipd, à. da Licilaçses, Ara. Viládo, 251, Centre. Orna hlxdnadndPR, no aios elelrõvisy aveorpeenonu. 
pLgon.br  lirA lidespsaa. Cruz Machado, 03 de Oelambno de 2520 

Prefeito Municipal 

ESTADO DO PANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ISMCFçãCO 
CAPO 79.339608/COl.09 Alaer/daVi&ia 6251 09P 04020-300 -DrezDissimula P1. 

PREGÃO ELETRÔNICO nu. EII2O2OPROCESSO nu. 135020AV150 DE LICITAÇÃO 
OBJETO: E objete desta Iicitaçdoa Delegas de ecodedadu eeerpreoota espocidinada pare o Ragisao de Preçoobiel/ardo a aqsdsi' 
çào de toureares do a e pneus nexos poroso reireloo da trela dessa maeidpaidaade, que atendam ao consoa daAtNl' NBRE53I, 
NOPSOOZ o NOR000S e deleeltam Coehdcadoda qsdidade da INMETRC. aol aves tens confionue espedtneçaes cunelanles do 
Meco 1 deste edilaL CARACTERISTICk Com cota de elé 25% para Micreempraseo (ME) e Empresas de Peqsavo Pode IEPPI, 
corlamre AnL 48 -  da Lei Cuoplereestar 147I2014, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 19:00 do dia 041000020 Ao 09:30 
banas d, dia 29/09/2920 ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 00:01 às 0621 horas dodia 21/000020. 

CONTRATANTE Mee'cipio de Cruz Machado 
CONTRATADO Lis Svrdçns Onlise LTCA 

A Comissão Provisória Municipal do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, do 
Município de União da Vitória/PR, por seu presidente, vem, nos termos do 
Estatuto do PTB, convocar os convencionais para a Convenção Municipal 
a realizar-se no dia 1510912020, com início às 19 horas 1230 minutos, no 
Restaurante e Pi=aria DalBó, situado na Av. Getúlio Vargas, 55, Sala 1 - Centro, 
neste município de União da Vitória/PR, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 

- Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 
- Formação de coligação partidária ás eleições majoritárias de 2020; 
- Sorteio/Escolha dos números dos candidatos a Vereador(a); 
- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 

083: Para qualquer informação entrar em contato: 

Presidente PTB-UVA: Ernani Bortokni: (42) 99103-1097 
Vice-Presidente PTB-UVA: André Luiz Soares: (42) 98418-0000 

União da Vitória/PR, 04 de setembro de 2020. 

ERNANI BORTOLINI 
Presidente da Comissão Provisória Municipal 

u es,eae conupeeoesoanaa ospoerças soa oneneruaaos norte ere'w.brl svo.En, na Preteitsro Muvicrpat, nela de Lic'daçaes, As. Vil/da, 
251, Centre, CmzMsdxade/PR, re sirioeleaõnicn: nrnw.pona.pr.gor.bríintç licitações. 
Orna Machado, 05 da Setembro de 2020 

Pre te is Ms nic in ei 

ESTADO CO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO Cal 76.33S.698/6/01-09Aveo'deVioddse°251 CEPa492E000 -Cesse Machado P1. 

PREGÃO ELETRÔNICO pr. CMO20 PROCESSO 6, IS40020AVISC DE LIcITAÇA0 
OBJETO' E objeto desta liciaçao a oeieçSa de nede/ade eespnesania enpedetiaada pardo Registre de Preço objedeasdo o 
tomecimerto de nateiçtes Soe Manmbau a serviço relelado uns batfeL no distrito da Sootaea e ceda do mucicipio e contratação 
de empresa para prestação de eereiçcs de hospedagens paro acomodação de seevidores pSIu/os a sumiço da Adomnisinação, 
em oaus ileso novlsrme eopec'licações constantes doAreao 1 deste edital. 
CAPACTER(STIOÃ. Com  sota de até 25% para Micresmpeesas (ME) e Empresas de Peqseuro Ponte OEPP(. nevfionee Ad. 02° 
da Lei Complementar 14712014. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das IODO do dia 0409/2519 de 006/ bares de dia 102092020, 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  das 03:01 àa so29 bares a. dia lEao9020. 
INICIO Ovo CESSÃO DE DISPUTA De PREÇOS' àsOO:3E horas do dia 18/0912020 
LOCAL LOA REALIZAÇAO DASESSÃO PÚBLiCA DO PREGÃC:Píalsdoroa E/Ir/sina Bdea de Lidtaçõese LdIteL asavdsdn 
silo eles/eco 'evuee.blt.mç 5v 'Aneaoe Ldenutcsds no IrIr - Iidtsçanc. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: hsnaaa de lraeilia )DF(. 
FORI5NADEJULGAMENTO: MENOR PREÇO IJNLTARIO 
O edital s,npneto eatand à diepodçso doo intarerevelco na dtewauve.SII,org.br, na Prefeitura MenErpal, saFe de Liduaçtes, Au. 
Vir/eia, 251. Centro, Coa MachaAdRR. no siso doE/nico: wave.pmcar.pn.gov.br  lisO Iidtaçdes. 
Crer Machado, 03 de Setembro de 2020 

Pratdilo Municipal 

n°251 CEP 84920-OOE Cruz Machado Pr. 

AVISO 
REABERTURAORFDENOIAMENTO 0092520 

EDITAL DE CRFOBNOIAMENTO DE IMÓVELPARAALUOUELSOCIAL 
A Pnsteitenv Muoidpd de Cruz Mechado - PR lema Pública a abrtesra do Credundossentu objesicondo aredencior lnteevaaedus 
que prennshoao os mqeidteo pnevieles neste Edital para prealan à adminiss'açso no sereiçoe de iocavao de imável resides/ei 
para seeeir OSSO aluguei sodd para bailar cor situação de HulnerebTdade social, diaceumLrados no oseno 1, a serem mano-
nenados oxn bese nos preçne fixados pelo administruçee. Este aredenciameeeto enccslra,uo fundamentado nas disçoslçdea 
osrb'das na Cosauuutção Federal, Lei 9.05053, Lei Estadual 15.600,o Dacoeto Estadual ne dtsP/eS. Lxi Moeicipei n °  1419L2513 
e de,rdn disposições teode e reçulamendoeva eplicàeeis à espécie, mediante s celebraçbe de osetruto de credendanerto de 
prestação de sersdçse, cvextosve as oerd'çdes enlabeincidas neste editat vem oeen acesso. 
Regeev opreseete prcoe050 a Lei Federal e°a 9603, cbovutadas as sltenoçaas pruatednres. 
O resebimeslo dou prelacdoe ncanacào a psair da dte 09/000025 as 106/ )/vs) haras até dia 22000/2025 au 09'001Ocre 
deacivnneots lerá saldada de 12 doze oeses contados do pdmnina publicação do pablicaqaa do edilei, pcderrdo dunorte seu 
perleas da dgdeuoo receber roass oederciados çoa senso claoa9vadss nos pnazss esima/na no edltol. 
O Edilal compteto podenà sua aludo peice istenvaaados na OPL, um mais 01595/5* medi anta esEega dauo CD sacio, da 
segunda a oeeea.Ieirs, es horddn de 1 4,00 de 17:6/ horaeeo r515 medunaçs eiab/erico hlIp'//evaw.pmcrn.pr.gov  brL 0 noecnruade 
qser es tecer dooaelead ao Edital, oe/n informada 5 Comias/o Peneusaeele de LidIoção, da eosrvil - i'edacac/0pmcm.pr.gos. 
br  'os via Ide - 423554-rISO a reenada de amarro, para çse possam ser coaenrivadaa p0 sstaeiu alteraçaesqaeuenicenam 
veceanddas. A CPL não ex renpssnabilicarà pote leita de infisnnreaçeeo rslavvss es procedimento àqueles tntarccsadas qUe vos 
coeesemareo. pelvs meios aaposlso, a mimde do Edilal, Oudnqser dIvides cmlotan nulos  ldelenss  142)3554-1209 remd 243, 
Creu Madnade. 53 de Seleotbrs de 2025. 


