
000036 

Rosemari Chaikoski Train, ma-
trícula n°1092, ocupante do car-
go de Farmacêutica, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato cele-
brado entre a Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado e as em-
presas Andretta Medicamentos 
Ltda - CNPJ 82.027.335/0001-
68 e Distribuidora Merisio Ltda - 
CNPJ 18.337.75910001-20, que 
tem por objeto a aquisição de 
luvas e máscaras descartáveis 
destinados aos funcionários da 
Secretaria de Saúde desta mu-
nicipalidade, conforme proces-
so de Dispensa de Licitação 
06/2021. 
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- 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 12 de Fevereiro de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 07512021 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCERA FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI- 
FICA. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, 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), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
00912018, RESOLVE 
Art. 1° - Designar o servidor 
José de Oliveira, matrícula n° 
1496, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, para 
acompanhar e fiscalizar, como 
titular, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Cruz Machado e a 
empresa Sudimaq Recuperado-
ra de Máquinas - EIRELI - CNPJ 
81.671.25710001-77, que tem 
por objeto a prestação de servi-
ços visando a manutenção cor-
retiva no painel de controle da 
Escavadeira Hidráulica Ryndai, 
frota 167, pertencente ao Depar-
tamento de Obras desta munici-
palidade, conforme processo de 
Dispensa de Licitação 0712020. 
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° - 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 12 de Fevereiro de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO DESER- 
TA 

PROCESSO 0312021 
PREGÃO ELETRÔNICO 

02/2021 

O Município de Cruz Macha-
do, através do Departamento 
de Compras e Licitações, com 
fulcro na lei 8.666193 e altera-
ções posteriores, torna público, 
que a licitação regida pelo Edi-
tal 0212021, objeto do proces-
so a contratação de Posto de 
Combustível 24 horas situado 
na cidade de São Mateus do 
Sul - PR ou proximidades, para 
o fornecimento de combustível 
(gasolina, óleo diesel, óleo SiO, 
Arla) para o abastecimento dos 
veículos da frota desta muni-
cipalidade em viagem à Curiti-
ba, com data de abertura para 
o dia 0410212021 às 09h30min, 
foi considerada DESERTA, uma 
vez que, decorrido o prazo de 
tolerância definido no preâmbu-
lo do Edital, restou constatada a 
inexistência de interessados em 
participar do certame 

Cruz Machado, 12 de fevereiro 
de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00312021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
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estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
profissional médico veterinário 
para prestação de serviços no 
Frigorifico Vitória, para realizar 
inspeção sanitária em carcaças 
de bovinos e suínos abatidos 
no referido Frigorífico, suprin-
do assim as necessidades da 
Secretaria de Agricultura desta 
municipalidade. Este credencia-
mento encontra-se fundamen-
tado nas disposições contidas 
na Constituição Federal, Lei 
8.666/93, Lei Estadual 15.608 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. 

O recebimento dos protoco- 
los ocorrerão a partir do dia 
1810212021 às 09:00 (nove) 
horas até dia 0810312021 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, a retirada do mesmo, 
para que possam ser comunica- 

das possíveis alterações que se 
fizerem necessárias. A CPL não 
se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao proce-
dimento àqueles interessados 
que não confirmarem, pelos 
meios expostos, a retirada do 
Edital. Quaisquer dúvidas con-
tatar pelos telefones (42) 3554-
1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 12 de fevereiro 
de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
10/2021 

PROCESSO n°. 1712021 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Constitui objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o fornecimento de ni-
trogênio liquido destinado para 
os programas de inseminação 
artificial, através da Secretaria 
de Agricultura desta municipa-
lidade, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
1810212021 às 09:00 horas do 
dia 0210312021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0210312021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0210312021 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica 
Bolsa de Licitações e Leilões, 
através do sítio eletrônico www. 
bllcompras.com  "Acesso Identi- 

ficado no link - licitações". 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bllcompras.com , na 
Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR, no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
Iink licitações. 

Cruz Machado, 12 de fevereiro 
de 2021 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

TERMO ADITIVO AO CONTRA- 
TO SOB N° 07812020 

CONTRATO/ADITIVO N° 
00112021 

PROCESSO N° 08312020 

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

CONTRATADA: K 5 CLINICA 
MÉDICA LTDA 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à contratação 
de empresas para fornecer 02 
profissionais para prestação de 
serviços de médico clínico ge-
ral PSF Tipo 1 e médico clínico 
geral PSF Tipo 2, bem como a 
contratação das profissionais 
autônomas Thais Vitek, para 
exercer o cargo de Técnico em 
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- 	CPF O0S,354,OeS'45 

EDITAL DE NOTiFICAÇÃO 

NotilIcaçeo de MÓVEIS CIMOSOA- 

IBELMAR SELEME. registrador do 1 0  Servlga de Registro de Imóveis da 
Comarca de União davilória, Estado do Paraná, faz saber, e lados quantos 
W~o presente edital ou dote notIcia tIverem que. lotado restado frustrada a 
&aanaçao pelo corri com aviso de roca-salvo, vems soa ternaos dos estipes 
212 e 21$ da LeI ne  6.015(73 (Lei dos Registros Públitoa). NOTiFICAR, e 
MÓVEIS CIMO VÃ. que se enconita em lugar sOante e nOno sabido, para que 
nos termos dos psrágrafos 20 e 3*, do aflige 213-11 da reparto/a LeA, se 
manifeste no prezo dt(15) quinze diaagcerea da °ansaérrda' ou °Eiipugroapeo" 
ao pedido de INSERÇÃO  DE MEt)IDAS LINEARES E CONFRONTAÇÕES 
interposto eartrajLrdicislniente por date Saisatti Passeaste. Oscar Ravaneilo 
(Espólio). does Ravanriqlo e Eia Catarina Lisoniardi Ravaneilo, em sare lote de 
terreno raras da cIdade de Bilvarune - Flt,,mataicslado sois rf 16,700, deste 1' 
OficIo te Registro  de Imõveis, o qual conitoosle com V.Sa., pare retiltcaçéo de 
noirsa e inserçso de llnsllrores, conformo levantamento tapográSco, do 
engenheiro deu Caseteorá Santoa MoIta - CREA/PR 14138/0, temendo 
reccssário para tento, e concord&ncla dos ecrstron±antes. Segundo o parágrafo 
4* do artigo 213, da remetia lei, com silencio do confronlantei preeuanir-ee a 
o,00trniede á ensgncta deste. Eventual diacerdancla posterior ao transcurso do 
prosa, somente poderá ser rslecsttida Nudismos, E, para que drogue ao seu 
• 'sdlrraoovto, ritarrei o presente editar qsreç será publicado no Jornal de maior 

aflo local, durante trOo tS d'as cprsecoitivos, Osdo 5, flseoedo reate 
àiaar(e de Uni da Vrtória, aos 12 de fevereiro Ele 2021, 
C. REGISTRADOR_______ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE COMPRA N' 412021 
PREGÃO ELETRÕNICO N' 1/2021 

Fundavas Municipal Carira Urixeaiidnia da 
iads de União ia ruida - UNIUV, Iccalia-
na Avenida Borla Mastiaz da Racha Nato, 

as, CEP 54.500-530 entrada pela rua O/is. 
Caoailro, dilI, ias/dia na CNPJ soa ir' 

PM TEM NOVO 
COMANDANTE 

A Polícia Militar do Paraná tem novo comandante-geral. 

Assumiu o posto o O ex-comandante, coronel Péricles 

de Matos, foi para a reserva. A cerimónia aconteceu na 

Academia Militar do Guatupê. 

O coronel Hudson LeãncioTeixeira nasceu em Curitiba, 

é casado e tem filhos. Ele entrou na corporação como 

soldado em 1992 e a primeira unidade a servir foi o 
131  Batalhão. Depois trabalhou no 12° Batalhão, na 

Companhia de Polícia de Choque, na Força Samurai e foi 

comandante do 17° Batalhão, do 5° Batalhão edo Batalhão 

de Operações Especiais (BOPE). Comandou, ainda, a 

Companhia de Eventos, 010  Comando Regional da PM (l 

CRPM) e foi chefe da Divisão de Operações de Segurança 

do Governo do Estado. A sua última tarefa foi como 

subcomandante-geral da PM. 

AVISO 
CROOBNCIAtIEPITO 00312521 

A P,sleilara Manioipul de Cruz Machado - PC 
lesa público que estará restando, dscsrnaen-
Iaçao paraslOredensiamesto xbjellaasda a 
aanlraraçSo de profissional médiax veteriairin 
raro presração de serviços na Fnigoniico vil/ais, 
para resizar inspeção saailnnn em calcavas de 
tivainas enainou abaldua na nele/da raiçl 
sa i amos anoisraorscsssidadas da Secreta/a 
as Agdcullura doais rrsaio'púitadn fone ore-
dsraiernasloercortrass fardarnaalata von 
dispusiçfes cor lides ao Ccrslilaqas Fadarei, 
Lei a.Moel03, Lei Estadual 15.550 e as demais 
disposições legais a regalarterlares apliohaeis à 
espúnis, mediania a selebreçam de contraio do 
aroderniainente de presleçla de serviços, coe-
furara as sordçfos eslabrincides caule edita 
um anoto anexos- Raçem o presunto processo a 
Lei Federal a' 8.t55153, obneoajaa as altera-
aden paareoh les O sbinvnnu doo pnsiaoslxs 
cosrnerãa a partir da dia 5810212021 às 09:00 
(nave) horas and dia See3021 ir Og:CNJh. O 
cnrdansiansnle lona vali dada de 12 (dsze) ne-
sex, podendo dormite voe pano/o de ao/unia 
racsbarns005cnednrciedas que senão dassuli-
cotou nos prezara estimados no edital. 
o Falai cssmnteoa prderd ser obtida pelos Ente-
ressoam na CPL, em meia naçrdiico, aredienie 
entrego dcxc CO ando, da ssçsndaa seda-fei-
ra, na banida da 14:00 às 17:00 heras as pois 
esauneçoenatraaico hlIp:Ilaaarerpancm.prgoa EL 
E rocessãde tua - as rezar doasisas da Edind - 
seja infanorada à Cninisaão Permanente de Li-
aitaçàs. via a-mali - liciiacasfrpscm.prçaa.br , 
e renirada da rrnesma, para qua possam ssr co 
esninadas pansiveis allsraçõxa que se fixares 

lala da informaçdrs raial/as ex pnonodineaio 
àqueles inleresasdas qno, asa csstsnaram, pe. 
Ias meias raposias, analireda do Edld. Caax-
quer dizaidas contatar pelos lolalaass 1421  35 54- 
1222 nEvaI 243. 
Cruz Machado. 12 de revendia de 2021. 

Prefeita Municipal 
Ariana Luis Szojlsowski 

I Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui no( 

PREGÃO ELETRÔNICO n'. 1e12021 
PROCESSO a 1712021 
AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO : Caasbrai objete dada lisiraçdo a cor - 

nilrzçsv,oilqarao Ossionala para as programas 
dsisseoriaaçao ar/Fita, arraosa da Senrelaria 
de A0 rinuilsre desta nasinipaOdada, d'a seus 
lisas aastsrve esmo/inações ceralaeiaa do 
Aasra 1 deste atual. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
05:00 da dia 1015212021 às 05:00 hvmu de dia 
0240212e21. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 00:01 es 09:22 horas dadla02/0302021 - 
INICIO DA aeSSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
às 0930 xaraa da dia 0303/2021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO- Pialala,rna Eletraalca Brisa da 
Lisõsgeas e Lsiifea, aliavas da siso cIsmarias 
ensarbilsinprao  cem Assoo 1 annlihxadu ao 
lisA - l'shaçtos' 
REFERENCIA DE TEMPO : marino ar arasila 
(DF), 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

adilai nonçislo rolará à dispasisio dos 
readesrasile aàawbilsrrprascom, aa 
lura Manisipai, saia de Licinovelos,Ae - 

Medrada, 

Sn 5/ A asa E  

pela toxrsls Masiaipid r'1412019 e Pregoeira 
nomeada atrevas da Podaria r 5 12d2021, aaoen-
radas às dipasiçaaa sanidas ria Lsi Fadanal n-
10.520, da 17107/2002, DescIa radanar n 5  3555, 
de 08/3812000 a aros aiieraçdev, Oscnois na 

que noabsn, a Lei Esse, ao 2040553, corra soas 
alersgõ a, torra púbiias a realização de imita-
rãs, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, 

a AOUISIÇAO 00 MATERIAIS E EOUIFaMEN-
TOS PARA O LABCRATÔRIÚ DE ANATOMIA 
DA CLINICA DE ODONTOLOGIA E CENTRO 
TECNIDLÔGICO DA UNIU/. 
O Presas Eleinbais (nscaxissalo dan propostas, 
absasnasdiapala de prepsa) ser á catando em 
san/do públioa, xscisvivamsnla por meia eletrO-
aisl'tnlemel, mudaria oordiçdea dessgsraaça 
- napiagrafnaaaslsrm'aaaç)o - em todas as ssaa 
fases através do Sistema de Pregas uslranioz 
(hcilpedeo) da Bolsa sneaiieira da Mesadsnias, 
diupoairslam asrarbbraaelioiiansvscorrLbr - 
Acsaaa indicativo oolinasJzilaçaaa', 
senierme dates e banirias definidos abaixo: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A pedir 
das SI, do dia 1712d2021 ald es ShSOma da dia 
2)3(2025. Ã5ERO'URA E AVALIAÇÃO DAS PRO-
POSTAS: dia 2/312021 a parir das 01h31 mia. 
INICIO DA SESSÃO PUBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: dia 2/3002 lapatir das 10h após a 
ovahaçãa das propostas pelara) Passeirojal. 
O Edital sssss Areias podeoaera blidoa na Se-
lar de compras a lioilaçoea da Unos, Incaliaado 
ia Avenida Sesta Msrhoz da Ronha Nata, 580€, 
Talão da V'rld/a - PR, ria borato das ah ão 12h 

das 1 3h30s às 11h, nos dias ateia, e na sire 
ardas au Urnise - arao,saa,rasdaàr, na lirA Li/-
Ieçfes, bem coma no endereço airlrhnias: wevr 
idnmassiomlacaes.non.bn, para ciã rola da baba 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
PROCESSO 02/2221 

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021 

O Mrnicipio de Cruz Msohada, siravén da De-
pau nmxnlo de Compras eLicilaçóas, com Islora 
aalai € SISIS3e dlenaçoes paslaniares, Sorrapl - 
alce, que a Imitação el/ala pare Edild 02/2021, 
abalo da presasse a nonlraraçlna da Posla de 
Cambsaniarl 24 hanaa oraaao novidade de São 
Massa da Sd - PR sa prarimdadea, para a 
loonecimesla de senbusthxl (çaoaliea, Oiro 
Ornei, dlxx 010, Adal pana a ahaoleaimssla 
dos rolo/os da ficara reata msaicipaldsde as 
viesin ã Oaaliba, com dsna da abalou para 
o d'o 0495/2020 ão Ooirsosir, foi conaidorade 
DESERTA, use vez qae, desernda o prano de 
irirn/aoia deFinido vspnrãmbslo do Edoal, salsa 
senaialade a iaesislênria de istsmaaadaa es 
paul/pardo cotava. Cruz Mashalx, 12 dela - 
vaains de 2021, 

Vara Maria teazati Fnawczye 
Preçreira 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

CLAUOINEI VLMAR KLEIN, CPF n' 031.271.159-03, torna público que 

requereu ao Insütuto Água e Terra - IAT, a Licença de Instalação - LI 

para empreendimento de extração mineral de cascalho, a ser implantado 

na Avenida Elvino Sarczak, sln, Linha Iguaçu Norte, municipio de Cruz 

Machado. Estado do Paraná, 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

CLAUDINEI VILMAR KLEIN, CPF n' 031.271.159-03, terna público 

que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença Prévia - IP para 

empreendimento de extração mineral de cascalho, a ser implantado 

na Avenida Elvino Barczak, sfn, Linha Iguaçu Norte, municipio de Cruz 

Machado, Estado do Paraná. Valide 0510212023. 


