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CREDENCIAMENTO —n°. 00612021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14 (quatorze) horas, reuniram-
se na sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Comissão de Licitação, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e a Sr(a) Adélia Sedlaczek 
para procederem à análise e julgamento dos documentos de habilitação dos proponentes Felipe 
Warken, Cintia Zavadzki, Ana Carolina Majolo e Márcio Josclei Czerwinski. 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e 
demais membros, sendo a seguinte ordem de classificação da pontuação: 

.1 1: Felipe Warken —90 pontos 
20  Márcio Josclei Czerwinski - 80 pontos 
3° Cintia Zavadzki - 40 pontos 
40  Ana Carolina Majolo - 10 pontos 

Ressaltamos que na documentação apresentada pelo proponente Márcio Josclei 
Czerwinski, a certidão negativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária encontra-se fora 
do prazo de validade, sendo realizada a consulta através da internet, constatando a regularidade 
do proponente perante o Conselho, bem como o Anexo III, está com o objeto da contratação do 
credenciamento 00312021. 

Na documentação da proponente Cintia Zavadzki, faltou a certidão negativa estadual, 
sendo realizada a consulta através da internet, constatando-se a regularidade da proponente 
perante a fazenda estadual. 

Devido a inconsistência na documentação dos proponentes Márcio Josclei Czerwinski e 
Cintia Zavadzki, caso venham a ser convocados a contratação, será necessário a retificação da 
documentação conforme Art. 11 do Decreto 4507/2009. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.qov.br , será concedido 
o prazo recursal a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo presidente 
membros da Comissão de Licitação. 

ú~ ) 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

;L 	(Ç 
Lilian Maciel 	 Adélia Sdlczek 

Membro da CPL 	 Membo da CPL 
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INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 2610512021 

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". 

):<—EFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

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  
link licitações. 

'ruz Machado, 10 de maio de 
Ó2 1 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

!AFII] 

CREDENCIAMENTO 00912021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público 
que estará recebendo, docu-
mentação para o Credencia-
mento pessoas jurídicas para a 
prestação de serviços especiali-
zados de consultas na área de 
GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, 
visando à prestação de serviços 
aos usuários do SUS, conforme 

detalhados no anexo 1. Este cre-
denciamento encontra-se funda-
mentado nas disposições conti-
das na Constituição Federal, Lei 
8.666193, 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 
1210512021 as 09:00 (nove) 
horas até dia 31105/2021 às 
09:30h. 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 estará à dis-
posição dos interessados, na 
Prefeitura Municipal, no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
link licitações. 

Cruz Machado, 10 de maio de 
2021. 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO —no. 
006/2021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMEN- 
TO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
Aos dez dias do mês de maio 
de dois mil e vinte e um, às 14 
(quatorze) horas, reuniram-se 
na sala do Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni- 
cipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr(a) 

Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Comissão de Lici-
tação, Sr(a) Lilian Maciel de Oli-
veira e a Sr(a) Adélia Sedlaczek 
para procederem à análise e 
julgamento dos documentos de 
habilitação dos proponentes Fe-
lipe Warken, Cintia Zavadzki, 
Ana Carolina Majolo e Márcio 
Josclei Czerwinski. 

000203 
A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL, e demais 
membros, sendo a seguinte or-
dem de classificação da pontu-
ação: 

1 1 : Felipe Warken - 90 pontos 

20  Márcio Josclei Czerwinski - 
80 pontos 

3° Cintia Zavadzki —40 pontos 

40  Ana Carolina Majolo - 10 
pontos 

Ressaltamos que na documen-
tação apresentada pelo propo-
nente Márcio Josclei Czerwinski, 
a certidão negativa do Conselho 
Regional de Medicina Veteriná-
ria encontra-se fora do prazo 
de validade, sendo realizada 
a consulta através da internet, 
constatando a regularidade do 
proponente perante o Conselho, 
bem como o Anexo III, está com 
o objeto da contratação do cre-
denciamento 003/2021. 

Na documentação da proponen-
te Cintia Zavadzki, faltou a cer-
tidão negativa estadual, sendo 
realizada a consulta através da 
internet, constatando-se a regu-
laridade da proponente perante 
a fazenda estadual. 

Devido a inconsistência na do- 
cumentação dos proponentes 
Márcio Josclei Czerwinski e Cm- 
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t°,ETIF1CAÇÀO DE EDITAL 
PREGÃO F.LETRÕNICO N'3212021 

PROCESSO N' 7412021 
O Manicipio de Cruz Machado - PR através do 
Departamento de Compras e Licitações resolve 
retificar o Edirar do Pregão Eletrônico 3212021, 
quanto a se/sinto situação: 
'Altera-eu )doer:rarooitem 12.5.4 do edital: 
Onde se ló Puro os lubriíicanlesiOteos a empre-
sa devera apresaria, Boletim Técnico e compro-
vação da ANP - AnUncia Nacional de Petróleo. 
Leia-se: Reentro no INMETRO/IPBM de menu-
tenção e/ou eparo em sarau/ao, conforme Por -
taria n"6512015. 
Altera-se a dota o hora de abertura da referida 
certame poro o ria 25/0512021 Os 09:30 horas 
Cruz MacAviV Ode raio de 2021. 

tiera Maria Berzak Krawczyk 
Preçueirn 

TE/li/Li DE RATIFICAÇÃO DE 
I/nEXlGlBit.IDADE DE LICITAÇÃO 

ADMNISTRAÇÃD MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo os sroegib'lidade: 2412021. 
inleresuado Secretaria Municipal de Saúde, 

A vista dos eto'rr.erntcs contidos na presente 
prz050eu ueuio,nrrsrrte iustificudo, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURIDICO prevê a 
INEXtGIBILIOADE em conformidade ao disposto 
no artigo 25 da Ler Federal 0.066193, e no uso 
das atribuições guia ire íorann conferidas em 
especial ao disposto iru arõgo 26 da Lei de Licita-
ções, RATIFtCO a 1/EXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO do PROCEDIt:1EI't IDADMINISTRATIVO n" 
1i4n202l. 
Autorizo em ccirsequ000ia, a proceder-se à 
prestação Uns serviço,  zos termos da adiudi. 
cirÇão e;psr8Cr .re'a Comiesão Permanente de 
LicitaçãO. corrOer" aba:xu descrito: 
OBJETO r1  presente ireaigibilidade de licitação 
'asa a cs:rlrulaçõo do crofoojonvl autônoma 
Michete ria Cunha credenciada e habilitada no 
Cre/erciomeirtu 05112021, para prestação de 
serviços cc- Enierrcager'c suprindo assim as 
riocusedudes co Sec'maria de Saúde desta 
municipal ida/o 
Favorecido irlichele do Cunha inscdfa no CPF: 
038.002 059-98 
Valor Total PT 20344,09 (Vinte mil trezentos e 
rnla o guairo reais e irc',onla e oito centavos) 
5uirdamen',o [soai Artigo 25/a Lei 00 8 .666193 .  

Justificativo Anexa voe autos do processo de me-
eigibivdade de orlarão n' 24/2021. 
Elemento de Onspeca, 13.50.34.60.00.60 
Colação rrrcurnerriaria C4 01.2.014.3.3.90.34 
Deiermino.arrrd' q,ie seja dado a devida publi-
cidade legal cri especial a prevista no capot do 
artigo 26oa Lei Federal '8,BB6/g3, e que, após, 
nelas presunto expediente devidamente autuado 
a arquivado 
Cruz Machado-PR. Ode Vaie de 2021 

Anuncie suas 

au no -. 

AsõorntLiIoio 

C'C.ir,oOtrDçÕc-o financeiras 

itRiarrTOo 

Pectidoscre iceriças 

Noscra ds esclarecimento 

lisUtaçÔseN 

mrn"rci/vç.onsrs 

Js'r'iiVi 0.0 inisprOOdo 

Srn"nIo  

AVISO 
CREDENCIAMENTO 60912021 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR 
torna público que estará recebendo, documen-
tação para o Cradanciamento pessoas luridicas 
para a prestação de serviços especializados de 
consultas na área de GINECOLOGINOBSTE-
TRICIA, visando à prestação de serviços aos 
usuãdoodoSUS, conforme detalhados no anexo 
1. Este credenciamento encontra-se fundamen-
tado nas disposições contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, Lei Estadual 15.608 e 
as demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, mediante a celebração de 
contrato de cre/enciamento de prestação de 
serviços, conforme as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal n 0  
8.666193, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir 
do dia 12/0512021 ao 09:00 (esse) horas até dia 
3110512021 às 09:30h. O credenciamento lerá 
validade de 12 (doze) meses, podendo durante 
seu periodo de vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados nos prazos esti-
mados es edital. 
O edital completo estará à disposição dos inte-
ressados, na Prefeitura Municipal, no sitio eletrô-
nico: .pmcm.pr.goe.br 1mb licitações. 
Cruz Machado, 10 de maio de 2021. 

António Luis 
Prefeito 1 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO n'. 3612021 

PROCESSO n'. 8912021 
OBJETO: Constitui oblato desta licitação a con-
tratação de empresa especializada para locação 
de máquina fotocopiadora com fornecimento e 
manutenção de Toner, desênada pura diversas 
secretarias desta municipalidade, em seus itens 
conforme especificações constantes do Anexo 1 
deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
16:00 do dia 1110512021 às 69:60 horas do dia 
2610512021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 09:01 às 09:29 horas do dia 2610512021. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
às 09:30 horas do dia 2610512021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitações e Leilões, através do sitio eletrônico 
v.bllcomprau.com  Acesss Identificado no 
link - licitações. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia 
)DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM 
O edital completo estará á disposição dos inte-
ressados no sita io.bllcomprao.com , na Pre-
feitura Municipal, aula de Licitações, Ao. Vitória, 
251, Cenho, Cruz Machado/PR, no sitio eleõóni-
co:www.pmcm.pr.goe.br 1mb licitações. 
Cruz Machado, 16/e maio de 2021 

António Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIOADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2021 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE NO2412021 

CONTRATANTE: Municipio de Cruz Machado, 
Estado do Paraná. 
CONTRATADO: Michele da Cunha 
OBJETO: A presente ineaigibilida/e de licitação 
visa a contratação da profissional autónoma 
Michele da Cunha credenciada e habilitada nu 
Credenciamento 0010021, para prestação de 
serviços de Enfermagem, suprindo assim as 
necessidades da Secretaria da Saúde desta 

VALOR TOTAL: R$20.344,98 (Vinte mil trezentos 
e trinta e quatro mais e noventa e oito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO: 6 meses 
RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193-AO. 25 

,,,LiiN i rolei/ex i 
Municipio de Cruz Machado 

CREDENCIAMENTO -n". 0060021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Aos dez dias /o mês de maio /edois mil e um-
te e um, às 14 (quatorze) horas, reuniram-se na 
sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefei-
tura Municipal, oito a As. Vitória, n' 251, Bairro 
Centro, a Presidente da Comissão da Licitações, 
Sn(a) Vera Maria Banzei Krawczyk e membros 
da Comissão de Licitação, Sr(a) Lilian Maciel de 
Oliveira e a Sr(a) Adélia Sadlaczek para prece-
derem à análise e julgamento dos documentos 
de habilitação dos proponentes Felipe Warken, 
Cintia Zaoadzki, Ana Carolina Maio10  e Márcio 
Josclei Czarwinski. 
A documentação apresentada foi conferida e si- 
bnica/a pela presidente da CPL, ademais mem- 
bros, sendo a seguinte ordem de classificação da 

0: Felipe Warken -90 pontos 
2' Márcia Jooclei Czerwinski -80 poetas 
3° Cintia Zaoadzki-40 pontos 
40 Ana Carolina Maio10 -10 pontos 
Ressaltamos que na documentação apresentada 
pelo proponente Márcio Josclei Czerwinski, a 
cedi/ão negativa do Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária encontra-se fura do prazo de 
vai i/O/a, sendo realizada a consulta através da 
intemet, constatando a regularidade do propo-
nente perante  Conselho, bem como oAneao III, 
está com o oblato da contratação do credencia-
mento 60312021. 
Na documentação da proponente Cintia Zava-
dzlri, faltou a certidão negativa estadual, sendo 
realizada a consulta através da internet, consta-
tando-se a regularidade da proponente perante a 
fazenda estadual. 
Devido a inconsistência na documentação dos 
proponentes Márcio Josclai Czeseinahi e Cm-
Ba Zava/zlri, caco venham a ser convocados 
a contratação, será necessário a retificação da 
documentação conforme Art. 11 do Decreto 
4567/2009. 
O resultado será publicada no sitio da prefeitura 
municipal wvwa.pmcm.pr.goe.br , será concedido o 
prazo racunsal a contar desta data. 
Nada maio havendo botar, foi encerrada a ses-
são, oiia ala sai assinada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Vara Maria Benzak Krawczylr 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel Adélia Se/laczek 
Membro da CPL 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
CREDENCIAMENTO 00712021 

O Municipio da Cruz Machado - PR através do 
Departamento da Compras e Licitações resolve 
retificar o Edital do Cra/anciamanto 00712021, 
quanto a seguinte situação: 
•Altaram-se os valores das consultas constantes 
no item 2.2 do edital e no item 3 do Termo de 
Referência; 

Inclui-se o lIam 3.1 no Termo de Referência: 
3.1. No valor especificado deve estar prevista a 
raconsulta no prazo de lã dias para consultas 
habituais a 30 dias para reconsultas em caso de 
solicitação de acames. 
Altera-se a data a hora de abertura do referido 
certame para o dia 2710512021 às 69:00 horas 
Cruz Machado, 10/e maio /e 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO 7412021 
PREGÃO ELETRÔNICO 32/2621 

A Pregoeira Municipal através do Departamen-
to de Compras a Licitações resolve comunicar 
a decisão referente ã impugnação da licitação 
32/2021, decida conhecera impugnação inte rpos-
ta pela empresa JVPM COMERCIO E MANIITEN-
ÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, e quanto 
as mérito DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, pro-
movendo as alterações necessárias no Edital, 
Cruz Machado, 10/e maio de 2621. 

Vera Maria Benzak Krawczylr 
Pregoeira 

Milha no Monjolo 
• 	._ar 	 . 	. 	...... 

colhi stçz '5 urialocomercio com 

DA SÉRIE PEQUENAS CRÔNICAS 
No final da segunda quinzena do mês de abril passado, este Colu-

nista enviou para a Revista Iguaçu On-Line, a título de colaboração, a 
pequena crônica 'Boas Lembranças", que lembra o seu aprendizado 
das primeiras letras. Outrossim, a Revista referente ao mês de abril já 
está disponível para leitura. 

"LÍNGUA PORTUGUESA" 
"Língua Portuguesa, minha / paixão, gérmen, amor, destino, / que 

tenho ionge, menino, / como devoção, ladainha. / Quero-te sempre 
assim como és, / mal falada, mal escrita, bela,! tal qual quando na 
caravela / aqui chegaste ao som de oboés. / Quero teu segredo mais 
rude/de língua pura que nunca pude / na minha ignorância desvendar, 
/ Quero a doçura da tua musicalidade / feita de quimera e de verdade ! 
e inspiração do meu cantar". - 05 DE MAIO - DIA MUNDIAL DA LÍNGUA 
PORTUGUESA. (Texto de velho "amigo escrito" e mui digno Presidente 
da Academia Caçadorense de Letras e Artes - ACLA). 

POifOE ANDA... 
A Série Por Onde Anda... continua com o teirta "Eloy Tocar, Lambia 

Dele?", da jornalista Vannessa Stenzei, publicado neste Jornai O Co-
mércio, em sua edição da última sexta- feira, dia 07. Nascido em Pas-
so Fundo, no Rio Grande do Sul, EloyTonon chegou em União da Vitória, 
Paraná, no ano de 1971. Professor (Mestre e Doutor), Político, Artista 
Plástico e Acadêmico da ALVi é autor dos livros "Ëcos do Corroestado - 
Rebeldia Sertaneja", "Os Monges do Contestado", "2012- Centenário 
do Movimento do Contestado", "Produção de Peixes Uma Alternativa 
Econômica Viável' e outros. 

COLETÂNEA DE CONTOS INFANTIS 
Ainda estão sendo recebidos os textos que farão parte 	5: Colo- 

tânea de Contos Infantis aditada pela Instituição SESC-PR. Escrãcres 
paranaenses ou radicados no Estado, maiores de 18 anos, ainda podem 
inscrever seus trabalhos para seleção de Contos Infarnis do SESC-- 
-PR 2021. Por meio de Edital serão selecionados dez cornos r,fants 
direcionados para público de até 11 anos, com temática livre, mas que 
tenham como cenário o Estado do Paraná. As inscrições se encerram 
no próximo sábado, dia 15. Coa esta  ação, o SESC-PR pretende resga-
tar a retação dos paranaenses com os elementos c -c'Iouraie do Estado, 
sejam eies: símbolos, lendas, gastronomia, personagens, coslurnes, 
geonratia, clima e hábitos que remetam à identidade e reprasentem 
os 	'entes aspectos das tradições culturais do Paraná. As abras es- 
cãi7rã serão divulgadas no dia 15 de junho, serão ilustradas e farão 
parte da 6° Coletânea de Contos Infantis do SESC-PR. O Edital completo 
da seleção está disponível no site e mais informações podes: ser 
obtidas pelo telefone (41) 3234-4200 ou pelo e-mail isaãeLbu'erra 
sescpr.cem.bc 

COMUNICADO 
Senhores Associados: O Conselho Editorial do instituto -Lstdricc e 

Geográfico do Paraná (IHGPR) comunica que já está recebendo es arti-
gos para o próximo Boletim do IHGPR. O prazo peca o uncaIniarcertto 
dos teçlos vai até 3010612021. Encaminhar, obódacenda es normas, 
para o e-mail do Carlos Zatti: carlos.zatti@live.com  (inserido como 
'anexo'). Cada qual deve revisar seu texto, antes do ericarrfnhamerito. 
O Conselho se aterá ao tema. Confraternalmente, o Conselho Editorial. 

Beira do Iguaçu, Maiu,  de 2.021 
Odilon Muncíneil! - AL'JI, INGPB e AJEBPB 

0 

EXTRATO DE DISPENSADO LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11212021 
PROCESSO DE DISPENSA N'2612021 

000TRA1°',nitE Muriopio de Cruz Machado, Estado do Paraná. CONTRATADO: MERCADOMOVEIS LTDAinec/ta no CNPJ 77,560,04910078-17. OBJETO: 
A praseirne 4.spensede dcitação visa à aquisição da equipamentos da processamento dedadas sendo eles 2 notabooks destinados à Secretariada Saúde desta 
muircipvielo'.ier:caoun' a manutenção  malho/a das atividades da equipe dacoleta a monitoramento de pacientes com COMIDAS. 
VALOS. lOcAL 5/ O 00,00 (Seis mil setecentos reais) 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 
RESPALOÇ' iA/CAL. Lei 8.B6BIO3-Ad. 24 Inciso II 

(JONIt-  tAlANib 
Msnicipio da Cruz Machado 


