
00093.9 

modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no ende-
reço acima indicado, no horário 
comercial, ou solicitada através 
do e-mail licitacao@pmcm.pr . 
gov.br. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclareci-
mento deverão ser encaminha-
dos à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima men-
cionados - Telefone (42) 3554-
1222, ramal 243. 

Cruz Machado, 01 de Abril de 
2021. 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE TOMADA DE PRE- 
ÇOS N° 002/2021 

O Município de Cruz Machado - 
PR torna público que fará reali-
zar, às 09:30 horas do dia 27 de 
Abril do ano de 2021, na Sala 
de Licitações da Prefeitura, lo-
calizada na Avenida Vitória, n° 
251 em Cruz Machado , Para-
ná, Brasil, TOMADA DE PRE-
ÇOS, sob regime de empreitada 
por preço global, tipo menor pre-
ço, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do objeto 
Av. Vitória Grabowski, 200 

Objeto 
Construção de quadra de espor-
tes coberta 

Quantidade e unidade de medi-
da 
967,03 m2  

Prazo de execução (dias) 240 

A Pasta Técnica com o inteiro 
teor do Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no ende-
reço acima indicado, no horário 
comercial, ou solicitada através 

do e-mail licitacao@pmcm.pr. 
gov.br. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclareci-
mento deverão ser encaminha-
dos à Comissão de Licitação no 
endereço ou e-mail acima men-
cionados - Telefone (42) 3554-
1222, ramal 243. 

Cruz Machado, 01 de Abril de 
2021. 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00612021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
Coordenador, através de pes-
soa física, para atuar na Casa 
Familiar Rural desta municipa-
lidade, devendo a contratação 
ocorrer conforme necessidade 
e o interesse público. 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 
0610412021 às 09:00 (nove) 
horas até dia 2210412021 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 ob-
tido pelos interessados na CPL, 
em meio magnético, mediante 
entrega de um CD vazio ou pen 
drive, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 14:00 às 17:00 
horas ou pelo endereço eletrô-
nico http://www.pmcm.pr.gov . 
br. Quaisquer dúvidas contatar 
pelos telefones (42) 3554-1222 
ramal 243. 

Cruz Machado, 01 de abril de 
2021. 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 



000040 
Jornal O Comércio 

Sexta-feira, 02, Sábado 03, e Domingo 04 de Abril de 20211 Ed. 6536 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Fracassa de Inexigibilidade: 0612021. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

À vista das elementos contidas no presente 

processo devidamente justificado, CONSIDE-

RANDO que o PARECER JURíDICO prevê a 

INEXtGIBILIDADE em conformidade ao disposto 
no artigo 25 da Lei Federal 8.666193, e na asa 

das atribuições que me furara conferidas, em 

especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Lici-

tações. RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICI-

TAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
n°66/2021. 
Autorizo em consequência, a proceder-se à pres-
tação das serviços nos termos da adjudicação 

expedida pois Comissão Permanente de Licita-

ção, conforme abaixo descrito. 

OBJETO: Constitui objeto desta isexigibilidade 

de licitação a contratação da empresa Clinica 

Médica União, para prestação de serviço copo-: 

ciatizados nas áreas de GINECOLOGIA  O8S-

TETRICIA, visando à prestação de serviços aos 
usuários do SUS, abrangendo as especialidades/ 

procedimentos detalhados no processo, obede-

cidas às especificações e normas constantes da 

presente Edital/consultas médicas conforme 

Favorecido: Clinica Medica União LTDA, CNPJ: 

10.097.46610001-65. 

Vaiar Total R$ R$ 588.119,28 (Quinhentos e oi-

tenta e oito mil contos dezenove reais aviste e 
Oito centavos) 

Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.866/93. 
Justificativa Anexa nos autos do processo de me-
oigibilidade de licitação n ° 06/2021. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

Dotação orçamentária: 04.012.044.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a devida publi-

cidade legal, em especial à prevista no capot do 

arõgu 26 da Lei Federal n ° 8.666/93, e que, após, 
seja apresente expediente devidamente autuada 

e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 31 de março de 2021 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO 

Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr 
CEP:84620-000 

CNPJ 76.339.688/0001-09- Cruz Machado - P6 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6612021 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°06/2021 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, 
Estado da Paraná. 
CONTRATADO: Clínica Médica União 

OBJETO: Constitui objeto desta ineuigibilidade 
de licitação a contratação da empresa Clínica 
Médica União, para prestação de serviço espe-
cializados nas áreas de GINECOLOGIA e 080-
TETRICIA, visando à prestação de serviços aos 
usuários do SUS, abrangendo as especialidades/ 
procedimentos/consultas médicas conforme 
detalhadas no processo, obedecidas às especi-
ficações e normas constantes da presente Edital. 
VALOR TOTAL: R$ 598.119,26 (Quinhentos e 
oitenta e Oito mil conta e dezenove reais e sinta e 
oito centavos) perfazendo montante total. 
PRAZO DE CONTRATO: 12 meses 
RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 -1-nt. 25 

CONTRAtANTE 
Município de Cruz Machado 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ao. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr 
CEP:84620-000 

CNPJ 76.339.68810001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6412021 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N ° 05/2021 
CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, 
Estado do Paraná. 
CONTRATADO: Francieti Multer 
OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação 

visa a contratação da profissional autônoma 
Prancieti Multer, credenciada e habilitada no 
Cmdenciamento 00112021, para prestação de 
serviços de Técnico de Enfermagem, suprindo 
assim as necessidades da Secretaria de Saúde 
desta municipalidade 
VALOR TOTAL. R$ Valor Total 6$ 10.110,12 
(Dez mil centos setenta reais e doze centavos) 
PRAZO DE CONTRATO: 6 meses 
RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 -ler. 25 

CLtrltt'lAtANltr 

Município de Cruz Machado 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIOADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Processo de lneuigíbilidade: 0412021. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

À vista dos elementos contidos na presente 
processo devidamente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURíDICO prevê a 
INEXIGIEILIDADE em conformidade ao disposta 
na artigo 25 da Lei Federal 6.666193, e no uso 
das atribuições que me foram conferidas, em 
especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICI-

TAÇÂOd0 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
n° 41/2021. 
Autorizo em consequéncia, a preceder-se ã pres-
tação dos serviços nos lermos da adjudicação 
expedida pala Comissão Permanente de Licita-' 
ção, conforme abaixo descrito: 
OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação 
visa a aquisição de dosadar de produtos de lim-
peza, por contudo antigo dosadar não ter condi-
ções de uso, sendo este destinada ao Hospital 
Municipal Santa Terezinha desta municipalidade. 
Favorecido: Cremasco & Bedipaglia LTDA, 
CNPJ: 14.504.51 710001-22, 

Valor Total 6$ 4.552,00 (Quatro mil quinhentos e 
cinquenta e dois reais) 
Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n' 8.666103. 
Justificativa Anexa nos autos do processada ias-
vigibilidude de licitação n°04/2021. 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 
Dotação orçamentária: 04.01.2.014.4.4.90.52 
Determino, ainda, que seja dada a devida publi-
cidade legal, em especial à prevista no capul do 
artigo 26 da Lei Federal n°8.686/93, e que, após, 
seja o presente expediente devidamente autuado 
e arquivado. 
Cruz Machado-PR, 31 de março de 2021 

Prefeito Municipal 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Processa de Ineeigibilidade: 0512021. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

À viola dos elementos contidas na presente 
processo devidamenle justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURíDICO prevê a 
INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto 
no artigo 25 da Lei Federal 8.666103, e no uso 
das atribuições que me foram conferidas, em 
especial as disposta no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
n°64/2021. 
Autorizo em consequência, a proceder-se à pres-
tação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licita-
ção, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação 
visa a contratação da profissional autónoma 
Francieli MulIer, credenciada e habilitada no 
Credenciamento 60112021, para prestação de 
serviços de Técnica de Enfermagem, suprindo 
assim ao necessidades da Secretaria de Saúde 
desta municipalidade 
Favorecido: Francieli Mutler, CPF: 054.482.909-
30. 
Valor Total R$ 10.170,12 (Dez mil conto e setenta 
reais e doze centavos) 
Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.600/93. 
Justificativa Anexa nus autos da processo de me-
xigibitidade de licitação n°05/2021. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.34.00.00.00 
Dotação orçamentária: 04.01.2.014.3.3.90.34 

Determino, ainda, que seja dada a devida publi-
cidade legal, em especial à prevista no caput da 
artigo 26 da Lei Federal n°8.666/03, e que, após, 
seja o presente expediente devidamente autuada 
e arquivado. 
Cruz Machado-PR, 31 de março de 2021 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 4112023 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°0412021 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, 
Estada do Paraná. 
CONTRATADO: Cremasco & Bedipagtia LTDA 

OBJETO' A presente ineoigibilidude de licitação 
sisa a aquisição de dosador de produtos de lim-
peza, por contado antigo dosador não ter condi-
ções de uso, sendo este destinado ao Hospital 
Municipal Santa Terezinha desta municipalidade. 
VALOR TOTAL: 6$ 4.552,00 (Quatro mil qui-
nhentos e cinquenta e dois reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 
RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 25 

CONTRATANTE 
Município de Cruz Machado 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 16/2021. 
Interessado: Departamento de Obras 

À vista dos elementos contidos no presente pro-
cesso devidamente justificado, CONSIDERAN-
DO que o PARECER JURíDICO prevê a DIS-
PENSA em conformidade ao disposto no artigo 
24 inciso 11 da Lei Federal 8.666193, em especial 
ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RA-

TIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n ° 6212021. 
Autorizo em consequência, a proceder-se à pres-
tação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licita-
ção, conforme abaixo descrito: 
OBJETO: A presente dispensada licitação visa à 
aquisição de doas câmeras builel e um smitch 8 
portas, bem cama a prestação de serviços para 
instalação e configuração das câmeras de moni-
loramento, conforme solicitação do Departamen-
to de Obras desta municipalidade. 
Favorecido: Juliano Marcelo Thies & Cia LTDA. 
CNPJ: 07.911.04910001-45. Vaiar Total 6$ 
4.110,00 (Quatro mil cesta e dez reais). 
Fundamenta Legal Artigo 24 Inciso II da Lei e' 
8.666/93. Justificativa Anexa nos autos do pro-
cesso de dispensa de licitação o °  1612021. 
Elemento de Despesa: 3.3.00.39.00.00.00, 
e 4.4.90.52.00.00.00 Dotação orçamentária. 
07.01.2.010.3.3.00.36 e 07.01.2.010.4.4.90.52 
Determino, ainda, que seja dada a devida publi-

cidade legal, em especial à prevista no caput do 
artigo 26 da Lei Federal n°6.666193, e que. após, 
seja o presente expediente devidamente autuadu 
e arquivado. 
Cruz Machado-PR, 31 de Março de 2021. 

Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Ao. Vitória, 251 -Cruz Machado-Pr 
CEP: 84620-000 

CNPJ 76.339.68810001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6212021 
PROCESSO DE DISPENSA NO 1812021 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, 
Estado do Paraná. 
CONTRATADO: Joli000 Marcelo Thies & Cia 
LTDA 
OBJETO: A presente dispensa de licitação visa à 
aquisição de duas câmaras bultet e um switch 
podas, bem coma a prestação de serviços para 
instalação e configuração das cãmeras de moni-
loramenta, conforme solicitação da Departamen-
toda Obras desta municipalidade. 
VALOR TOTAL: 6$ 4.110,00 (Quatro mil cento e 
dez reais). 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666193 -Art. 24 Inciso II 

CONTRATANTE 
Município de Cruz Machado 

PREGÃO ELETRÔNICO n°2412021 
PROCESSO n°46/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o 
Registro de Preço para aquisição de materiais 
descartáveis e demais materiais para uso no 
Hospital Municipal, Centro de Saúde e Postos 
de Saúde desta municipalidade, em acuo itens 
conforme especificações constantes do Mano 1 
dente edital. 

CARACTERíSTICA: Com cota de até 25% para 
Mimoempreoas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte )EPP(, conforme Art. 48 °  da Lei Comple-
mentar 14712014. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 

16:00 do dia 0610412021 às 09:00 horas do dia 
1910412021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 09:01 às 09:29horas do dia 1910412021. 
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. 
às 09:30 horas do dia 1910412021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitações e Leilões, através do sitio eletrônica 
oomv.bltcompras.com "Acesso Identificado no 
Iink - licitações ' . 
REFERENCIA DE TEMPO: horário de Brasilia 
)DF(. 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
UNITÃRIO 
O edital completa estará à disposição dos inte -

ressados no sile uromv.blícompras.cnm, nu Pre-
feitura Municipal, sala de Licitações, Au. Vitória. 
204, Centro, Cruz Machado/PR, no sitio etelrõni 
co: waae.pmcm.pr.gvv.brlink licitações. 
Cruz Machado, 31 de março de 2021 

Antônio Luis $zapkowski 
Prefeito Municipal 

Milho no Monjolo 

corurnsta@jonialocomerciocom 

UM BREVE PERFIL 
Nascida no dia 25 de março de 1959,, em União da Vitória, Paraná, 

Sueli de Souza Pinto é formada em Letras pela antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FAFI), atualmente Universidade Estadu-
al do Paraná (UNESPAR). Pós-Graduada em Literatura e Produção 
Textual pela mesma Instituição de Ensino Superior. Professora da Rede 
Pública, desde 1989. Como escritora participou de vários concursos 
nacionais e internacionais de poesia. Publicou os livros "Toda Mulher" 
e "Poesias" (em parceria com Gabriel Ângelo Spiassa e Acir Cristóvão 
Avelar). Escreve para vários jornais e revistas. Em sua homenagem, a 
Biblioteca do Colégio Estadual Pedro Stelmachuk, de União da Vitória, 
Paraná, leva o seu nome. Fez parte da Academia de Letras do Vale do 
Iguaçu (ALVI). 

"A PIPOCA DE CANHÃO DA PRAÇA HERCÍLIO LUZ 
"Normalmente quando se fala de pipoca vem a mente aquela feita 

com milho especifico, o milho de pipoca. Mas existe e é encontrada 
em quase todos os supermercados e mercearias a pipoca que é feita 
de - comum e geralmente doce. Não se encontra feita na hora 
com os pipoqueiros que fazem a pipoca comum. Só se encontra 
embalada em sacos plásticos. Mas em Porto União era feita na hora, na 
Praça Hercílio Luz. Era a famosa pipoca de canhão. Porque era assim 
denominada? Porque no seu processo de produção era utilizado um 
sistema que detonava com o estrondo de um canhão. Era sem duvida 
um potente estrondo. Que dava o maior susto... O processo funcionava 
assim: o milho comum era colocado em um recipiente de ferro muito 
forte para poder aguentar a pressão. Este recipiente era aquecido em 
um fogo forte tipo um maçarico até atingir uma determinada pressão. 
Então o recipiente era subitamente aberto o que provocava a expansão 
do milho e também o enorme estrondo e a pipoca corria por um tubo 
até a um saco onde era recolhida (mais uma justificativa para o nome 
de pipoca de canhão...). Porém o susto provocado nas pessoas em vol-
ta ou que circulavam na Praça, pela explosão da pipoca exigiu alguma 
providência. O pessoal mais afetado eram os choferes de praça que ali 
aguardavam o aparecimento de algum freguês. A medida sugerida e 
adotada foi a de que o dono do canhão avisasse quando a geringonça 
ia explodir. Para isto os choferes providenciaram um apito destes de 
juiz de futebol e o apito sinalizava a explosão que se seguia evitando 
o susto no pessoal. Prrriííí - Buuuuuuni - Tiem, blemmm.blemmmm... 
O Tlem, blemmm, blemmmm... era a argola de ferro que prendia o 
recipiente e voava para o chão quando da explosão da pipoca... Esta 

°'jência era repetida muitas vezes durante o dia e sinalizava pipoca 
Nunca mais encontrei igual...". (Especial para a Coluna Milho no 

Monjolo, Texto de Guido Albano Guérios). Anotação: O pipoqueiro era o 
"seo" França, que mantinha a sua indústria e comércio quase no final 
da Rua Matos Costa, em Porto União, Santa Catarina. 

Beira do Iguaçu, Abril de 2.021 
Odilon Muncinelli é ALVI, IHGPR e AJEBPR 

ffix 
AVISO 

CREDENCIAMENTO 00612021 
A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - P6 torna público que estará recebendo, documentação para 
o Credenciamentc objeúvando a contratação de Coordenador, através de pessoa física, para atuar na 
Casa Familiar Rural desta municipalidade, devendo a contratação ocorrer cantareis necessidade e 
interesse público. Este credenciamento encontra-se fundamentado nas disposições contidas na Cons-
tituição Federal, Lei 6.666163, Lei Estadual 15.608 e as demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, mediante a celebração de contrato de credenciamento de prestação de serviços, 
conforme as condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal n' 8.666163, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir do dia 0610412021 às 06:00 (nove) horas até dia 
2210412021 às 06:00h. O credenciamerto terá validade de 12 (doze) meses, podendo durante seu pé-

rodo de vigência receber nonos credenciados que serão classificados nas prazos estimados no edital. 
O Edital completo poderá ser obtida pelas interessados na CPL, em meio magnético, mediante entrega 
de um CD vazio os pen drive, de segunda a senta-feira, no horário de 14:00 às 17:00 horas ou pelo 
endereço etetrúnico httpi/oovw.pmcm.pr.gov.br . Quaisquer dúsidas contatar pelas telefones (42) 3554-
1222 ramal 243. 
Cruz Machado, 01 de abril de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 


