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LICITAÇÕES 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00712021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documenta-
ção para o Credenciamento de 
pessoas jurídicas para a pres- 

tação de serviços de consultas 
em diversas especialidades mé-
dicas, para suprir a demanda 
da Secretaria de Saúde, sendo 
consulta cardiológica, neurolo-
gia, infectologia, reumatologis-
ta, consulta vascular, oftalmo-
lógica, urologia, hematologia e 
nefrologia, conforme anexo 1, 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, Lei Esta-
dual 15.608 e as demais dispo-
sições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, median-
te a celebração de contrato de 
credenciamento de prestação 
de serviços, conforme as condi-
ções 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 
091041202 1 as 15:00 (quinze) 
horas até dia 2910412021 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 poderá ser 
obtido pelos interessados na 

CPL, O edital completo estará 
à disposição dos interessados, 
na Prefeitura Municipal, sala de 
Licitações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR, e no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
link licitações. 

Cruz Machado, 09 de abril de 
2021. 

PROCESSO no 5112021 
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OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação o Registro de Preço 
para aquisição de câmaras de 
ar e pneus novos para os veí-
culos da frota desta municipali-
dade, que atendam as normas 
da ABNT NBR5531, NBR6087 e 
NBR6088 e detenham Certifica-
do de qualidade do INMETRO, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo l 
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. 
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O Paraná recebeu 242.050 doses da vacina contra a covid-19 do Ministério 

da Saúde. Essa é a 12a  remessa destinada ao Paraná. É formada por 127.250 
imunizantes da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 114.800 da Coronavac/Butantan. Com  o 
novo lote, o Paraná recebeu até o momento 2.495.350 conjuntos vacinais. A entrega 
das doses às 22 Regionais do Estado é por conta do Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), por meio de aeronaves e caminhões. A remessa será usada para 
aplicar como primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e também como segundas 
doses. 

130  salário 
Os vereadores de Curitiba aprovaram esta semana uma recomendação para que 

a Prefeitura pague a primeira parcelado 13 0  dos servidores municipais neste mês 
de abril. O objetivo é fortalecer a economia local, que vem amargando prejuízos 
com as restrições necessárias para o combate da pandemia do novo coronavirus. O 
adiantamento do pagamento em 2020 contribuiu com um aporte de aproximadamente 
R$ 127 milhões na economia local, fato que permitiu uma recuperação mais rápida 
dos í"Mres de comércio e serviços. A proposta foi encaminhada para a administração 
mun,il. 

Máscaras N95 
A Associação Comercial do Paraná (ACP) distribuiu mais de 3 mil máscaras N95 e 

folders informativos no centro da cidade, reforçando suas ações contra a Covid-19. 
Em um mutirão de diretores e colaboradores, as máscaras foram entregues a 
comerciantes da rua XV e entorno e diretamente aos usuários de ônibus e pessoas 
que estiverem circulando pelo centro da cidade. 
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Da Redação ADI-PR Curitiba 
jornalismoâadipr.com.br  

Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em wwwadipr.com.br  

AVISO CREDENCIAMENTO 00712021 
A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR torna público que estará recebendo, documentação paras Credenciamento de 
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de consultas em diversas especialidades médicas, para suprir a demanda da 
Secretaria de Saúde, sendo consulta cardiológica, neurologia, infectologia, reumatologista, consulta vascular, oftalmológica, 
urologia, hematologia e nefrologia, conforme anexo 1, Este credenciamento encontra-se fundamentado nas disposições conti-
das 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 credenciamento de prestação de serviços, conforme as condições estabeleci-
das neste edital e em seus anexes. 
Regem o presente processo a Lei Federal n' 8.666193, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir do dia 0910412021 as 15:09 (quinze) horas até dia 2910412021 ás 0530h. O 
credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, podendo durante seu período de vigência receber novos credenciados que 
serão classificados nos prazos estimados no edital. 
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL O edital completa estará ti disposição dos interessados, na 
Prefeitura Municipal, sala de Lic itações, Av, vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR, e no sitio eletrônico: wew.pmcm.pr.gov . 
br link licitações. 
Cruz Machado, 09 de abril do 2021. 

Antônio Luis Szaykowski Prefeita Municipal 
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FIESC pede ao governo atenção à estrutura 
logística em Santa Catarina 

Areunião virtual conjunta da Câmara deTrartsporte e Logistica da 
Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e do Conselho 
de lnfraestrutura discutiu essa semana o Plano Nacional de 

Logística (PNL), um conjunto de ações que traça cenários para 2035.0 
Plano foi apresentado pelo diretor de Planejamento do Ministério da 
lnfraestrutura,Tito Livio Pereira Queiroz e Silva, e pelos representantes da 

Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Leandro Rodrigues e Silva e 
Tiago Baroni. O secretário de Mobilidade e lnfraestrutura, Leodegar Tisckoski, 
recém empossado no cargo, também participou do evento.'Esperamos 
que SC finalmente seja inserida no contexto logístico nacional'disse o 
presidente da FIESC, Mano Cezar de Aguiar, que viu, na apresentação, o 
atendimento a um antigo pleito. v  PNL incorpora a carga industria), iniciativa 
sempre reclamada ao Ministério da lnfraestrutura' destacou Aguiar. 

Mas num ponto chamou atenção: SC não está contemplada para receber 
investimentos ferroviários. O anseio seria a implantação dos eixos ferroviários 
leste-oeste e litorâneo, que ligariam os cinco portos catarinenses. Em 2020, 
os portos de SC registraram crescimento no volume de cargas, alcançando 
um total de 51,7 milhões de toneladas. A FIESC analisa o PNL e apresentará 
propostas até o dia 30 de abril, quando se encerra o prazo da consulta pública. 

No evento, foi apresentado ao secretãrioTisckosk) uma relação de prioridades 
estaduais: 1) Conservação rotineira e preventiva e restauração das rodovias 
estaduais. 2) Projeto de intermodalidade para o estado e a atualização do 
plano aeroviánio catarinense. 3) Acesso marítimo aos portos - dragagem da 
Babitonga e ltajaí - e acesso a ltajaí e ltapoá. 4) Atualização e resgate dos 
projetos ferroviários catarinenses. 5) Boa gestão dos processos de concessão 
dos portos de São Francisco do Sul e Imbítuba. 6) BR 10  do Futuro. 

ORÇAMENTO 
A Aleac aprovou nesta quinta-feira, 
8, as redações finais dos PLs do  
governo que tratam do repasse 
der verbas estaduais para rodovias 
federais. Na Comissão de Finanças 15, ,fr 	e Orçamento, os projetos sofreram 

- 	 alterações. O valor no Plano Plurianual 
(PPA) 2020.2023 aumentou de R$ 750 milhões para R$ 800 milhões. Já o 
crédito suplementar passou de R$ 250 milhões para R$ 400 milhões, sendo 
R$ 200 milhões para a BR-470, P5 100 milhões para a BR-1 63 e mais P5100 
milhões para a duplicação dBR-28cL entre Joinville e São Francisco  do Sul, 

Foco em 2022 O P50 terá candidato ao governo do Estado nas 
eleições de 2022. Essa foi uma das definições das metas anunciadas por lideranças 
do partido, em almoço realizado nesta terça-feira, 7, com a participação do 
deputado estadual Milton Hobus; do presidente do PSD-SC, o ex-governador 
Raimundo Colombo; e do ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. 
Todos, porém, adiantaram que a ideia agora é debater um projeto para Santa 
Catarina, pensando na eficiência, na desburocratização da máquina pública e 
na competitividade da economia catarinense"As ideias abrem as estradas e os 
nomes vão liderar a caminhada destacou o ex-governador Raimundo Colombo. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 	 RESERVA DO ARVOREDO 
Durante a sessão desta quinta-
feira, 8, no plenário da Assembleia 
Legislativa, o deputado estadual 
Fernando Krelling (MOB) elogiou 
os profissionais de educação física 
e reivindicou para eles um lugar 
na linha de frente do combato 
à pandemia, uma vez que se 
dedicam à prevenção das doenças 
via atividade física. 'Nós temos 
a vacina preventiva do exercício 
e da atividade física destacou 
Krelling, que pediu ao Executivo 
a liberação da prática de esportes 
"para as pessoas buscarem 
saúde destacou o parlamentar. 
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Membro da Comissão de Turismo 
e Meio Ambiente, a deputada 
estadual Paul inha (PDT) defende 
a recategorização da Reserva 
Biológica Marinha do Arvoredo, 
localizada no litoral de Santa 
Catarina, entre os municípios de 
Bombinhas e Florianópolis, uma 
discussão que dura duas décadas. 
"Para a sua preservação, defendemos 
que a Reserva do Arvoredo se 
transforme em um parque. Todos os 
estudos mostram que o mergulho 
contemplativo só vai ajudar nos 
cuidados que esse pequeno 
paraíso não recebe" afirma. 


