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CREDENCIAMENTO n°. 00712021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos Vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e Vinte e um, às nove horas, 
reuniram-se na sala de 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 Equipe de Apoio, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e o Sr(a) Adélia 
Sedlaczek para a sessão pública do processo de credenciamento de pessoa jurídica, para 
prestação de serviços de consultas em diversas especialidades médicas, para suprir a 
demanda da Secretaria de Saúde desta municipalidade. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram 
o recebimento dos envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação das seguintes empresas: 

Cubilla Assistência Médica, CPPJ: 07.941.19710001-02 
Serviços Médicos Pilz e Polati, CNPJ: 19.241.20510001-07 
C.J.P.R Serviços Médicos, CNPJ: 08.926.38110001-46 
Clínica Champagnat de Otorrinolaringologista, CNPJ: 04.970.22110001-43 
Clinimedi Médicos Associados, CN PJ: 09.358.72610001-75 
Clínica do Coração Dr Lauro José Herner Ltda, CNPJ: 01.572.96410001~77 
Canelo & Gaforelli Ltda, CNPJ: 20.861.97910001-08 

As documentações apresentadas foram conferidas e rubricadas pelo presidente da 
CPL, e demais membros, sendo que estas se encontram em conformidade com o edital de 
credenciamento. 

Na sequencia, verificando a documentação apresentada pelos participantes C.J.P.R 
Serviços Médicos e Serviços Médicos Pilz e Polati , verificou-se a ausência do item 5.4.4 
exigida no edital, bem como a empresa Canelo & Gaforelli Ltda não apresentou o documento 
previsto no item 5.4.3 do edital. Em conformidade com o Artil do Decreto Estadual 
4507/2009, será solicitada complementação da documentação faltante para efetivação do 
contrato, permanecendo as referidas empresas como pré-qualificadas no referido 
credenciamento. 

Ressalta-se que as empresas Clínica Champagnat de Otorrinolaringologista e Cubilla 
Assistência Médica, terão que readequar o valor da consulta constante no Anexo II, conforme 
valores do edital retificado. 

A empresa Clínica Champagnat de Otorrinolaringologista, verificou-se a ausência da 
certidão negativa municipal, sendo que a Comissão realizou a consulta através da internet, 
sendo constatada a regularidade da certidão. 

Devido às inconsistências nas documentações apresentadas, os proponentes deverão 
realizar a complementação da mesma para formalização do contrato em conformidade com o 
Art.11 do Decreto Estadual 450712009. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gov.br , será 
concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 
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Presidente da CPL 

Membro da CPL 
	

Membro da CPL 



total 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 28 de maio de 2021 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 238/2021 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 
O CONTRATO QUE ESPECI- 

FICA. 
NTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 

1refeito 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 (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n 0 2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE 
Art. 1° - Designar a servidora Ju-
liana Borek, matrícula n° 1463, 
ocupante do cargo de técnica 
em enfermagem, para acompa- 

iar e fiscalizar, como titular, a 
execução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e Leticia Niescio-
ruk Ribas, CPF:361.955.918-07, 
que tem por objeto a inexigibi-
idade da contratação da pro-
fissional autônoma nomeada a 
cima, credenciada e habilitada 
no Credenciamento 001/2021, 
para prestação de serviços Téc-
nicos de Enfermagem, para atu-
ar nos postos de saúde/UBS, 
suprindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade, conforme pro-
cesso de lnexígibilidade de Lici-
tação 26/2021. 
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° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos. 
Art. 3 0  - Esta Portaria 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 28 de maio de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

1 
CREDENCIAMENTO n°; 

007/2021 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e sete dias do mês de 
maio de dois mil e vinte e um, às 
nove horas, reuniram-se na sala 
de Auditório Municipal, do pré-
dio da Prefeitura Municipal, sito 
a Av. Vitória, n° 251, Bairro Cen-
tro, a Presidente da Comissão 
de Licitações, Sr(a) Vera Maria 
Benzak Krawczyk e membros 
da Equipe de Apoio, Sr(a) Li-
lian Maciel de Oliveira e o Sr(a) 
Adélia Sedlaczek para a sessão 
pública do processo de creden-
ciamento de pessoa jurídica, 
para prestação de serviços de 
consultas em diversas especia-
lidades médicas, para suprir a 
demanda da Secretaria de Saú-
de desta municipalidade. 
Aberta a sessão a presidente  

e a Comissão e membros da 
equipe de apoio, efetuaram o 
recebimento dos envelopes dos 
documentos habilitatórios exigi-
dos para o credenciamento, ve-
rificou-se a documentação das 
seguintes empresas: 000283 
Cubilla Assistência Médica, 
CPPJ: 07.941.197/0001-02 

Serviços Médicos PiIz e Polati, 
CNPJ: 19.241.205/0001-07 

C.J.P.R Serviços Médicos, 
CNPJ: 08.926.381/0001-
46 

Clínica Champagnat de Otor-
rinolaringologista, CNPJ: 
04.970.221/0001-43 

Clinimedi Médicos Associados, 
CNPJ: 09.358.726/0001-75 

Clínica do Coração Dr Lau-
ro José Herner Ltda, CNPJ: 
01.572.964/0001-77 

Canela & Gaforeili Ltda, CNPJ: 
20.861.979/0001-08 

As documentações apresenta-
das foram conferidas e rubri-
cadas pelo presidente da CPL, 
e demais membros, sendo que 
estas se encontram em confor-
midade com o edital de creden-
cia me nto. 
Na sequencia, verificando a do-
cumentação apresentada pelos 
participantes C.J.P.R Serviços 
Médicos e Serviços Médicos 
PiIz e Polati , verificou-se a au-
sência do item 5.4.4 exigida 
no edital, bem como a empre-
sa Canelo & Gaforelli Ltda não 
apresentou o documento previs-
to no item 5.4.3 do edital. Em 
conformidade com o Art.11 do 
Decreto Estadual 4507/2009, 
será solicitada complementação 
da documentação faltante para 



efetivação do contrato, perma-
necendo as referidas empresas 
como pré-qualificadas no referi-
do credenciamento. 
Ressalta-se que as empresas 
Clínica Champagnat de Otor-
rinolaringologista e Cubilla As-
sistência Médica, terão que 
readequar o valor da consulta 
constante no Anexo II, conforme 
valores do edital retificado. 
A empresa Clínica Champagnat 
de Otorrinolaringologista, veri-
ficou-se a ausência da certidão 
negativa municipal, sendo que 
a Comissão realizou a consulta 
através da internet, sendo cons-
atada a regularidade da certi-

. ão. 
Devido às inconsistências nas 
documentações apresentadas, 
os proponentes deverão realizar 
a complementação da mesma 
para formalização do contrato 
em conformidade com o Art.11 
do Decreto Estadual 4507/2009. 

O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br, será concedido 
o prazo recursal de 05 (cinco) 
dias úteis a contar desta data. 
Nada mais havendo tratar, foi 

icerrada a sessão, cuja ata vai 
I—

ssinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio e pro-
fissionais presentes. 

Presidente da CPL 

Membro da CPL 

Membro da CPL 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
43/2021 

PROCESSO n° 102/2021 

OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação o Registro de Preço 
para aquisição de medicamen-
tos da Atenção Básica de Saú-
de, destinados para uso em pa- 

cientes em tratamento médico 
no Hospital Santa Terezinha, 
bem como para compor a Far-
mácia Básica do Centro de Saú-
de e Unidades de Saúde desta 
municipalidade, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo l deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
28/05/2021 às 09:00 horas do 
dia 15/06/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 15/0612021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 15/06/2021 

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 UNITÁRIO 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no site 
www.bllcompras.com , na Prefei-
tura Municipal, sala de Licita-
ções, Av. Vitória, 251, Centro, 
Cruz Machado/PR, no sítio ele-
trônico: www.pmcm.pr.gov.brlink 
licitações. 

Cruz Machado, 27 de maio de 
2021 

Antônio LuisSzaykowski 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

000284 
PROCESSO ADMINISTRATI- 

VO 132/2021 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 28/2021 

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

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
DE PROTEÇÃO A MATERNI-
DADE E A INFANCIA 
OBJETO: À presente mexi-
gibilidade de licitação visa a 
contratação de clínica médica 
especializada nos serviços mé-
dico-hospitalares da associação 
de proteção à maternidade a in-
fância de União da Vitória- PR. 
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 
(Oitenta mil reais.) 
PRAZO DE CONTRATO: 4 
(quatro) meses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93—Art. 25 inciso 1. 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 

ÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 
28/2021. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Saúde. 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a NEXIGI-
BILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93, e no uso das 



00028 5ornal O Comercio 
Sexta-feira, 28, Sábado 29, e Domingo 30 de Maio de 2021 1 Ed. 6557 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

unf que 
www.unhtlqu.coiTLbf 

EXTRATO DE INEXIGIBILiDADE 
DE LiCITAÇÀI) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13312021 
PROCESSO DE INEXIGiBiLiDADE N' 2912021 

CONTRATANTE Muercipio 
de 

 Cruz Machado. 
Estado do Parana 
CONTRATADO. Fpe Warken inscrito no CPF. 

050 574,449-05 
OBJETO A presente nervgibAda3e de lotação1 
ursa a ccrr0ataçdo de Coordenador. a0aues da 
pessoa forca 05pe Walien credenciado e habi-
litado no Credenoamenio 0060021 atuando na 
Casa Pardear Rural desta municipai#dade 
VALOR TOTAL P5 33376.39 Torta e pés ter! 
trezentos e setenta e sou reais e trinta e nove 
centavos) 
PRAZO DE CONTRATO, 12 meses 
RESPALDO LEGAL: lei 8.666193 -Art. 25 

L,VN 1 NAIRN lO 

Msercrpro de Cruz Machado 

ERRATA 
CREDENCLSMENTO 1072021 

ACarussão de Lotação assoes do Deçailairren- 

to de Licitaçdes resdue cocrigir a publicação do 
edrte de lotação, referente ao credorc,unorto 
100021 no que se reiere a segrunte situação. 

• Altera-se odesor5vodoitesn22.1 do edital. 
Onde se Iè, 2,2 t CARGO PSICÓLOGO 
Requisitos Ter idade mirema de 18 anos, digno-
ma devidamente registrado de corso de graus-  
ação em Enfermagem, expedido por rrstittsção 
superior de ensino reconhecido p00 MEC, e 
registro na entidade competente 
Carga Hora'sa 40 horas 
Lesa-se 22 1 CARGO PSICOLOGO 
Requuiton Ter idade mirsma de IS erros. Opio' 
ma devidamente registrado de corso de gradoa-
çàs em Psicologia. expedido por instituição tape-

na de ensino reconhecido pelo MEC. e registro 
ou entidade competente 
Carga Hosana 40 horas 
Permanecem nrutteradas todas as carnais coedi-
çsles constantes na publicação ongsnaia 

Vera Marra BenzaS Krawczyk 
Presidente CPI 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXiGIBiLIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Pnocesso de lireoigitandade 28/2021 
Inieresuado' Secretaria Municipal de Saude 

A esta dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justilcado. CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURIDICO previl a 
INEXIGIBILIDADE me cantornridade ao disposto 
no artigo 25 da lei Federle 8666)93, e nosso 

das a0sbuçoes que me foram conferidas, em 
espeole as deçscclo no artigo 26 da Lo de Lo-
tações. RATIFICO a INEXIGiBiLIDADE DE LICI-
TAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
o' 132021 
Autorizo em ccesseateiou, a proceder-se a pies. 
ação dos serviços nos termos da adjudicação 

expedida pela Comissão Permanente de Licita-
ção, conforme abaixo descrito 
OBJETO. A presente oeixgtiilidade de licitação 
visa a contratação de clinica medica especsal, 
tala rum sersrços rr,edioo-(rospstaures da asso-  
oração de preleção a noaterredade a s-dârrida de 
União daeltoria. PR 
Faoorecsdo ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÀO 
A MATERNIDADE E A iNFANCIA, CNPJ 
81,64471861001-12 
selos Total RS 80.L06.00(Onlenta m/ ruas ) 
Fundamento Legal Artigo 25 inciso 1 da Lei o' 
8 6M 

Justificativa Mesa oco autos do processo de riu-
ugrbilidade de ticilação o' 28i2021 
Elemento de Despesa: 330039000000 
Dotação 	 onça'neritaiia 
04,012 014.3.3.90 39,00 00 DO 

Oniennono, ainda, que pau dada a devida publo. 
cidade legal, me especial a prevista no caput do 
artigo 26 da Lo Feaerã o' 8666193, e que aços, 
seja o presente espe'ientedevidamente autuado 
e arqsusado 
Cruz Machado-PR, 27 de mande 2021 

Pretoio Munidpat 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Parara 

Au Presidente Gelislio vergas st o' Centro 

1 Fone/Fax (042)3554-1454. CEP 84620" 
Cruz Maciradotpir 

E-mail cansara orro@gono.com  

PROCESSO AD&IINISTRATTi/O N'05021 
EDITAL DE DISPENSA 0472021 -CM 

EXTRATO DE DISPENSA 
CONTRATANTE Càorara Municipal de Cruz 
Machado . Estado do Pararia. 
CONTRATADOMarcas OTo- Avenida Geisdo 
Vargas, 742.centro, Cruz Machado-PR, 
OBJETO. Contratação de aluguel de Ol(aria) 
vaga de garagem coberta, ospoeitxlizada me 
ateu meti produção de canecas de segurança e 
vigia, junto a Avenida Geluiio Vergas, '142-cen-
110. Cruz Marlsadsi-PR, a qual loa localizada 
nas proximidades da sede do Poder Loqistateo 
deste Munepo, sito a Avenida Getulio Vargas, 
o • 731-coroo, sibetivaxdo abrigar o eeiissio 01. 
cite do Podo  Legidabor VALOR MENSAL 9$ 
250,39(oxzeotoo e ceiquoria reais), 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 
6 Q00OO(uas  ml reais), 
PRAZO DE CONTRATAÇÀO 24leote e quatro) 
meses, com truciocê a partir de 01 de junho de 
2021 

RESPALDO LEGAL' AR 20. Snciso X da Lei Fe-
derte ri' 8. 666)93 
Cruz Machiado. 28 de maio de 2021 

CONTRATANTE 
Clenara Municipal de Cruz Machado 

CONTRATADO 

EXTRATO [31 INEXIGIBILIDADO 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 13272021 
PROCESSO DE itIEXIGIBILIDADE N 280021 
CONTRATANTE Municipio de Cruz Machado, 
Estado do Parara 
CONTRATADA ASSOCIAÇÀO DE PROTEÇÃO 
AMATERNIDADE EAINFANCIA 
OBJETO A presente nexsgibx Idade de tiataçào 
ursa a contratação de cbruca medica especiali-
zada nos serviços medico-hospstleares da asso-
nação de proteção a maternidade a 'rnfti-raa de 

União da Vitoria- PR 
VALOR TOTAL P580 000,00 loteria és reais) 
PRAZO DE CONTRATO. 4 (quatro) meses 

RESPALDO LEGAL' Lin 8.666193-AR. 25 -uso 1 

ÇI)N514A1PJI1 ir 

Miancipo de Cruz Machado 

ERRATA 
CREDENCIAMENTO 110021 

AConnissâo de Licitação açaveu do Depattarnesr-
lo de Lscstaçdes resolve corrige a pisticação do 
mIM de lotação, referente ar credernoa'rnernto 
1112021 no que se refere a seguinte situação 
Mera-se o descritivo do item 221 do udAS 

Onde sete 22.1 CARGO: PSICÓLOGO- serão 
contratados 2 )ds profissionais) Reguistos Ter 
idade minima de 18 anos. diploma devidamente 
registrado de corso de naduaçâo em Enierma-
genr, expedido por instituição superar de ensino 
reconhecido pelo NEC. e registro na entidade 
rmr5eienle 
Carga Hcra,a 40eimuas 
Leia-se 22 1 CARGO. PSICÓLOGO - senão 

oretraiados 2 Ides proSuoscinais) Requisitos ' Ter 

idade mnruma de 18 anos, diptorna devidamente 

registrado de corso de graduação em Psicolo-

gia, expedido por instituição superior de ensino 

reconhecido pelo NEC. e registro na entidade 

competente 

Carga Notaria, 40lscras 

'Mera-se o degaitieo do ilittiron 222 do edIte 
Onde se ló 222 CARGO. ASSISTE SOCIAL 

Requisitos Ter idade mesma de 18 errou; diplo-

ma devidamente registrado de coroo de gradu-
ação em Enfermagem, expedido por 'mstduçáo 

superior de ensino reconhecido pelo NEC. e 

registro na entidade competente 

Carga 'lotaria 30)soias 

Leia-se 2.22 CARGO ASSISTE SOCiAL 

Requsuisos Te idade minima de 18 anos, diplo-
ma deondarnente registrado de corso de gradua-, 
çk em Assistência Social, expedido por wi
ção supenror de ensino nesoninueido pelo NEC. e 

registro na entidade competente 
Carga Rsrara 3ditoras 
Permanecem snteieradas Sodas as derrras condi- 
pIes constantes na publicação originada 

Vera Mana BenzaS Xreraczpls 
Presidente CPt 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXiGIBILIDAOE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexugibdsdade' 29/2021 

Interessado Secretaria Municipal de Educação 
A xisto dos elementos contidos no presente 
processo devidarnenle justificado, CONSIDE-
P,5J1D0 que o PARECER JURIDtCO prenil a 
INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto 
no algo 25 da Ler Federal 8666)93, e rio uso 
das atribsaçdes que me foram cornterrdas, mm 
especial ao disposto no atlrpo 26 da Lei se Uci-
laçibes, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LtCt-
TAÇAO40 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
a' 133/2021 
Autorizo se c0050duènoa, a proceder-se aptas-
ação dos serviços nos feitios da ad1ud.caçáo 

expedida pela Crnisoão Permanente de Licita-
ção. conforme abaixo descolo 
OBJETO A preuenle inenvgtvlidade de locação 
ursa a contratação de Coordenada, atraons da 
pessoa loisa Filipe Warken uredenciado e suOr-
Irtado rio Ciedenoarnento 666 2021 atuando na 
Casa Funriiliar Rival desta municipalidade 
Favorecido' Filipe Wariien entanto no CPF. 
050.574.449-05 
Valor Total 9$ 33.376,39 )°nnta e trás note trezen-
tos e sebenta e sou reais e trinta  nove centavos) 
Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8666)93 
JsstiPicaliva Mexa nos avios do processo de ole-
iogrsis)dade se lotação n29I2C2I. 
Eiermner,ioae Despesa: 4.4.66.52.00.00.40 
Dotação siça'oentaia, 04.012.017.4.4 90 52 
Determino anda, coe seta dada adenda pubO-
cidade legal ao especial á pnesosta no caçut da 
art igo 26 Lei Federal n°8 66693. e que. apso, 
seja o presente expedsainte deurdaonerrte autuado 
e arqueado 
Cruz Machado-PR. 27 de maio se 2021 

rreiensso muifla 

AVISO DE LICITAÇÁC 
PREGÃO ELETRONICO o' 43)2(21 

PROCESSO o' 10272021 

OBJETO Const i tui ,  obje)o dessa Iscdaçãu o As-' 
gUio de Preço para aquorção de mes:cannei--, 

ros da Atenção Banca de Saude. denvoaoo, 
para uso em pacientes em lraiannents nni0000_ 
no Hospital Santa Terezlrena bern mano çasa - 

corrrpor a Farnriaau Passou do Centro de Saudei 
e Unidades de Saude dessa munopalidade em' 
seus oltions conforme espeohcaçdes constantes 
do Anexo 1 deste edital RECEBIMENTO DAS i 
PROPOSTAS dos 1500 do dia 28415/2021 Os 
0940 horas do dia 15i0612021. ABERTURA E) 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. das 0901 as 
0929trorasdodia 15616(2021 INICIO DASES 
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  asOS 30 horas 
do dia 156)672021 LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO °Iaiafonma 
Eletrdi-s,ca Boina de Licitações e leiloes' aliavas 1 
do sitio eletrônico marc bilcorripras com 'Acusou 1 
ldentijcado no laOs - licilações' 
REFERÉNCLA DE TEMPO foram de Bras,Iia 
(DF) FORMADE JULGAMENTO MENOR PRE-
ÇO UNITAPIO 
O edite completo estarão a disposição uso iria-
ressados no site avio, bliconpras co-ir, na Pre-

feitura Municipal, sala de Liataçdeu. As Vitoria 1 
251, Corpo, Cruz MadnadclPR, no sitio eleoco--. 
co ri prncnn.pr gonbrtodi lolações - 

Cruz Machado, 2/de maio de 2021 

Antônio Luis Szaptnowuei 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO 0°  0570021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos cote e sele dias do oxje de mau de dsr,S 
mi e crIe e um, as nove horas, resoram-se  né 

sala do Auditcido Municipal, do predio da Oral-D
ura Municipal. sito  Au Vitoria. el 251. Eu-ir 
Centro a Presidente do comissão oe LoIsiçdeç 

Sn)ai Vera Mana BenzaS KrawcZjls e noesnorrr' 

da Equipe de Apoo. Sola) s-itieri Macinc de CA 
vera e o 5m() Aderia Sedianzel, para a orsusias 
publica do processo de creoeociainonlo de pos, 
sou juridica. para piestação de senrçsts de coe. 
cultas sint diversas especialidades medicas, rara 
supre a demanda ou Secretaria de Saude sesta 
munrcipalrdade Abeira a sessão x pressitiurte 
e a Comissão e membros da eruuçnc  dê açono 
eislaarannn o necetomoenro dos 'e's-e'opes dOs 
documenrss nabititaiorios engodos' oro-
denciarsevro. ser-ricos-se a aocsinser'taçde da'-
'segseoies empresas' Oubdia Asustt1,n '20-titia 
ÇPPJ 0794119702051-011 
Serviços Medicos 2h2 e Polati 0SF,. 

Seiviços 	Medoos, 	OtlPJ 

loisa Charnpagnar do OiosninsOairgologrssa 
NPJ 049702210601-43 
Irronedi 	Médicos Associados 	GA P.1  
2,3587266)001-75 
soca do Coação Dir Laivo Jose Hernnen LIda, 

NPJ 01572964)9001-17 
anelo & Gaforeli LIda, CNPJ. 20.861 979-01o' 

)3 A% documentações apresentadas ioouro san. 
ridas e fabricadas pelo pesolectss ru 2P e 

Fienas membros, sondo que estas ue ernostixor 
mn conlomnrnrdude ccnn o edite de creumnoandirris, 

lIa sirgum'c-,a cenhoando a oocumenlaçac, acre-
sautada pelos parbcipantes CJ°A Se'v,çsrv 
Meidoose Serviços Mesacos PilzePcab.reiifi-

coo-se a auu,s'moa do rIem 5.44 erigxia no ed'iar 
bem correi a empresa Coreia O Catceolt, 'Ida 
000 apresentou o docirmneriso prev'sto rio te-e, 

54doeOda. Emcorsrc,'nmeiarie-runnaAnrr 

4,, Decrefu Estadute 4507/2009. sora SOvotuja 

cçrnplerr'erolação mia docurnensi àis rtetia,tin',5)a 

a$es,uaçao do uciasaso, aOnnian000mnsi, as neles. 
das ennpnssas carro pie qsaulcas,rs mc relendo 
ciederscianrrnoto Ressalta-au gire as 'rgrresan 
Ornou Ohanpagroal de Onmsindar,nqdog.sta e 
Cubiuia Assistência Medica, lerão que readeexas 
o valor da orrsssita constante rOMexo II, estr feio.  
me calores do edital re(jlça-lo 
Aennpresa Doca Charripagnas se Otcrrmreav--
qosgisla, verhocm-se a a,-séricsa da solidão no-
gulua murrr.spal sondo suou Coe'-rusda ealizsu 
• consulta amavas da teter-riet sei-do constatada 
• ieguiasidade cia certidão 

pobdo as 'nconustAncsas rias locsu'raintaçn'ies 

apresentadas, nu proparrurtes deserdo neauza 

a ccrspsertemntação da rrouovmia para lormaização 
do contato em canborrrr,dtinte sono o Anti do 
Decreto Estadual 45070009 

sesuilado tesa pobbr.000 no ulin da protetora
hnunicxpor me-o, errnotn.pr,xov,br, sara concedido o 
prazo ne.tursal de SUs tcórco) 4535 aseru a contar 
desta lata 
Nada mais haimeisdo tratar, rio entorraca 
sessão, cuja ata uãi assomada (E) presictirne 
membros da Equsis se Apoio e prursuzanero 
presentes. 

Presidente ou CR 
'Aeimdsro da -,Pi 

de acordo Com 
as normas exigidas na 
tegrSt19çao Vigente 

Assembleias 

Demostrações financeiras 

Balanços 

Pedidos de licenças 

Notas do esclarecimento 

PUBLICAÇÃO LEGAL 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

C..)INEI VILMAR KLEIN, CPF n°031.271.159-03, torna público 
que requereu ao Instituto Agua e Terra - IAT, a Licença de Operação 
- LO para empreendimento de extração mineral de cascalho. a ser 
implantado na Avenida Elvitio Barczak, s/n, Linha Iguaçu Norte, 

municipio de Cruz Machado. Estado do Paraná. 

PUBLICAÇÃO LEGAL 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

CLAUDINEI VILMAR KLEIN. CPF n°031.271159-03, toma público 
que recebeu do Instituto Agua e Terra - IAT a Licença de Instalação 
- LI 23.950 para empreendimento de extração mineral de cascalho, 
a ser implantado na Avenida Elvino Barczak. s/n, Linha Iguaçu Norte, 
municipio de Cruz Machado, Estado do Parana. Validade 2410512023. 

.REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 
5019590 ort IMÓVEIS. ReG1S'rnocMi, 'rnrLiLOs p DOCUMENTOS E 

PESSOAS JOdaXCAS 
MUN1C;P1O E COMARCA 08 MALES -ESTADO DO PARANÁ 

1040 rORe. nETO 	 L.UARE 49~,EIS 1s.uISiOA 
OFI('I,SL til LRL'.(i 	 I-SCIrLVENT*. M1I5flTI:54 

VERA Uq:I.0 i STAI.i5t 
svS.; 514,is,SI LnAuINPK, 

-- 

EDUAI DE t'IFN('IA E TIOTIPICA(,Á() DE PEDIDO DE USC(ÀPIÂO 
Exucu) DICIAI, DE AONi() KILRVIC/. E RODSLA LEUCADIA 
Kt;UXICZ JOSE KUIISICZ E TARtT DIAS MiLE%JCZ; ALBISO 
KULE'lC'L. COM PRAZO DE 14 DIAS 

)AÇO SAlllR e iodos q',.u,'iou o ps-eaenio cuirt.J uivem, ou imneessar possa, e dolo 
voirls,xiirsu'ntc flscnvfli na tonua dv' are. 2isi-.4i. da lei 6,0l5/l97 	em e'epeeiei a 
eroorer' intvresaiaiós, riisser'.tnn. :is.ur&uor o dcscunhcoidov que corre pci,udc trai' 

de }teistro mor brins-is. que twetiona Rira Vicente Slavtado, ci' 5(41. 
MaiLzn'PR. ds.v t, 3i1 ai t)'ti(' lissas e &Ás 13:190 ia 7: 110 sol-as, de ueiçsseda-iiiru e 
uni3. íev'n, rmnj,si,' mIe mevoiihcciirwnau ixsirisjadiciai de iaou.zupi5u ciravedinÀsja, core 
in'rpo di, posso de moer do IS use^ t1annsuia,do por ALf'RtiIX) KLi.IIVICI !, 
JAisltlA K1;1.l.VICZ. l,raikmeus, ide do vomerufo, poxea.anw do NO vil  99PPSFPR e 
cPF 003044520 'aI), eisi inn'erw, pisir.dora ao NO n 29.7761PR e CPF 
iii4.)Slm.!") ix, rovidsrrdos dsauivitsis4ii 'ri, Ãvneiuu Rio (mande usa Mmcc. 1 955. 
pçua,pp,, anulado aol' W' 001-20211 rei-do por objeto murra Lxwel~ 4ellj 
l2Tgc.2M o 5550' teor ventol do tixit dena de torras xrbanv urre iserno pnssr.drriva 
irmigjsilas, ,00diorto 4630,25 el junte'nzrrxz com bnni'uiionias situados a Rua Xs do 
'mosonnp'rm' venero. Mnitm-s:PK. denidanr.zrmre mairjeilsidi. sob a' 5759, Lis- o 02 mieutt 
(ilicise lmoliiliaoio. 0 'nqi.enrr:'-rii e o Jromxmeirtaçdo n-oirsplcra gun o uzompenri. 
p000zruvcurr'ili, o drr.,ração dos intorrs,sodv', uuranhc o prazo te quInau di.ms para 
intpugzaçdo o que.  edra ecOrnereJo. oeiorsma ..rtsedioro regisiro de urau,ipii'sxu. vinco 
prursrvir. mn muI. 21V-A iA' da Lei E057 1973. E para qier vlie4uz ao coeehecmneorn do 
Iodos.rxsrnercnoado, e de faiwo ni'r4uâsu possa aleitar igrimúmia. errpésisi-oc o 
prevonIo edital que ores lrmiinl.x Smlsr pua' ,tuias,  seres em nienei dc psrande uirnsibaçésx, pie-a 
a ceoncia de terceiros zmen1ui.1olerel 'alcr'esvajov que podcr41e se nrnniksxu, cm iS 
(quinze) diasi, Enspeslido neste Msarxsip.ir e ('oxnarvr de Mudas. Exri.dn mie, Pairaria, pelo 
Serviço de Ç'Itc*ssirrs' d ;móvcix. aos 28 de i.b.it de 2021. 
Ii , .. .'ra,as.9.,(l.niao b,ilja'u Machado de Almj4ai EXcnmrucnne 
Sanstiluin. expirei o ass;ru. 

VENDE-SE CASA DE ALVENARIA 
Contèm 6 peças mas lavanderia. Quitada e Escriturada. Bairro Cristo 

Rei. Rua Hilda Pohl Sass, 30. R$ 180.00000. Contato 47 99951 2989 


