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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 	 000043 
CREDENCIAMENTO 00712021 

O Município de Cruz Machado - PR através do Departamento de Compras 
e Licitações resolve retificar o Edital do Credenciamento 00712021, quanto a 
seguinte situação: 

• Alteram-se os valores das consultas constantes no item 2.2 do edital e no item 
3 do Termo de Referência; 

• Inclui-se o item 3.1 no Termo de Referência: 

3.1. No valor especificado deve estar prevista a reconsulta no prazo de 15 dias 
para consultas habituais e 30 dias para reconsultas em caso de solicitação de 
exames. 

Altera-se a data e hora de abertura do referido certame para o dia 2710512021 
às 09:00 horas 

Cruz Machado, 10 de maio de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 
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Mno  PORTARIAS 

Ao servidor, JOSNI LOPES 
(matr. n°263), portador da Cartei-
ra de Trabalho n° 97018/00025-
PR e RG 5.991 .935-0/PR, 
admitido em 16/0911996, em 
conformidade com a Lei Com-
plementar n° 00112006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 201612021, no período de 
06105/2021 à 03/0812021. 

. Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 07 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 20412021 
DATA: 10 DE MAIO DE 2021. 

À servidora, WALLI ELI-
SETE BARTMANN (matr. n° 
486), portadora da Carteira 
de Trabalho n° 67253/00042-
PR e RG n° 5.758.093-3/PR, 
admitida em 0711011996, em 
conformidade com a Lei Com-
plementar n° 00112006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 201112016, (parcela 313), 
no período de 10/0512021 a 
0810612021. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 10 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

SÚMULA: Concede licença es-
pecial a título de prêmio para o 
(a) servidor (a) Josni Lopes. 

SÚMULA: Concede licença es-
pecial a título de prêmio para o 
(a) servidor (a) WALLI ELISETE 
BARTMANN. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

CREDENCIAMENTO 00712021 



O Município de Cruz Machado - 
PR através do Departamento de 
Compras e Licitações resolve 
retificar o Edital do Credencia-
mento 00712021, quanto a se-
guinte situação: 

-Alteram-se os valores das con-
sultas constantes no item 2.2 do 
edital e no item 3 do Termo de 
Referência; 

-Incluí-se o item 3.1 no Termo de 
Referência: 

3.1. No valor especificado deve 
estar prevista a reconsulta no 

razo de 15 dias para consultas 
habituais e 30 dias para recon-
sultas em caso de solicitação de 
exames. 

Cruz Machado, 10 de maio de 
2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 
3212021 

PROCESSO N° 7412021 

O Município de Cruz Machado 
- PR através do Departamento 
de Compras e Licitações resol-
ve retificar o Edital do Pregão 
Eletrônico 3212021, quanto a se-
guinte situação: 

-Altera-se o descritivo do item 
12.5.4 do edital: 

servidores Sidnei Milczuk, Ato 
de Concessão n° 0817, do dia 
0610512021, e Vilfrid Kirschner, 
Ato de Concessão n° 0818, do 
dia 0610512021, publicadas na 
Edição 2226 do Diário Oficial 
no dia 07 de maio de 2021, por 
motivo de cancelamento de via-
gem. 

000015 

Altera-se a data e hora de aber-
tura do referido certame para o 
dia 2710512021 às 09:00 horas 

Cruz Machado, 10 de maio de 
2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

A Pregoeira Municipal através 
do Departamento de Compras 
e Licitações resolve comunicar 
a decisão referente à impugna-
ção da licitação 3212021, decide 
conhecer a impugnação inter-
posta pela empresa JVPM CO-
MÉRCIO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA-ME, e 
quanto ao mérito DAR-LHE TO-
TAL PROVIMENTO, promoven-
do as alterações necessárias no 
Edital. 

Onde se lê: Para os lubrifican-
tes/Óleos a empresa deverá 
apresentar Boletim Técnico e 
comprovação da ANP - Agência 
Nacional de Petróleo. 

Leia-se: Registro no INMETRO/ 
IPEM de manutenção e/ou repa-
ro em balanças, conforme Por-
taria n° 6512015; 

Altera-se a data e hora de aber-
tura do referido certame para o 
dia 2510512021 às 09:30 horas 

Cruz Machado, 10 de maio de 
2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

DIVERS 

CANCELAMENTO DE DIÁRIA 

Ficam canceladas as diárias dos 
11www.pmcm.pr.gov.br1 



o 	Jorna' O Comércio 

	 000046 	O 

Terça-Feira, 11 de Maio de 2021 1 Ed. 65501 Porto União/SC l União daVitória/PR 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRONICO N' 3212021 

PROCESSO W7412021 
O Mselcrpio de Cruz Machado - PR através do 
Departamento de Compras e Licitações resolve 
reli/cai a Edital do Pregão Eletrônico 3212021, 
quanto a seguinte situação: 
'Altero-sri .,descritivo do dom 12.5.4 do edital: 
Onde se lê: Poro os lubrificanles/Oteos a empre-

sa devera apresentar Boletim Técnico e compro-
vação da ANO - Andado Nacional de Petróleo. 
Leia-se: Realotro no INMETRO/IPEM de manu-
tenção e/ou reparo um balanças, conforme Por-
taria n' 6512015, 
Altera-se a data e hora de abertura do referido 
certame paras dia 2510512021 às 09:30 horas 
Cruz Machado, 10 de maio de 2021. 

Vera Mana Eenzuk Krawccyk 
Pregoeira 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIEILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de nexigibilidade: 2412021. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

A uru/a dos elementos contidos no presente 
processo deurdarnenle ias/doado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURIDICO prevê a 
1NEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto 
no ar/Iço 25 da Lei Federal 8.666193, e no uso 
das atribuiçaeu que leu leram conferidas, em 
especial ao disposto no artigo 25 da Lei de Licita-
ções. RATIFICO a NEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO o' 
1141202 1 ,  

Autorizo em uurisequHocia, a prsceder-se à 
prestação dos serviços rios termos da adjudi-
cação expediria ceia Comissão Permanente de 
Licitação, conforme abaixo descrito: 
OBJETO A presente rnesigibilidade de licitação 

visa a contratação da profissional autónoma 
5/ichele da Cunha credenciada e habilitada no 
Credenciamenio 00112021, para prestação de 
serviços cc Errfernraçsír' suprindo assim as 
necessidades da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade. 
Favorecido Vinhete da Cunha inscrita no 0FF: 
038,002.059-98 
Valer TorA 00 2034,98 (Vinte mil trezentos e 
trinta e quatro reas e noventa e oito centavos) 
Fundamento Legal Ar/ao 25 da Lei o' 8.666193. 
Justificativa Anexa nos autos  do processe de me-
eigibilidade de lrcrteç5e a' 2412021. 

Elemento de Despesa: 3,3 80.34.00.80.00 
Dotação orçamentária: 54.01.2.014.3.3.90.34 
Determino, anca. que seja dada a devida publi-
cidade legal, em especial à prevista no sapal do 
artigo 26 da Lei Federal P.'8.666193, e que, após, 
seja o presente expediente devidamente autuado 
e arquivado 
Cruz Machado-PR, 10 de Maio de 2021 

Preleite Municipal 
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Smutas  

AVISO 
CREDENCIAMENTO 00912021 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR 
torna público que estará recebendo, docamen-
fação para o Credenciamento pessoas juridicas 
para a prestação de serviços especializados de 
consultas na área de GINECOLDGIPJOBSTE-
TRICIA, visando à prestação de serviços aos 

usuários do SUS, conforme detalhados no anexo 
1. Este credenciamento encontra-se fundamen-
tado nas disposições sentidas 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 credenciamentv de pies/ação de 
serviços, conforme as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal e' 
8.666193, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir 
do dia 1210512021 as 09:00 (nove) horas ate dia 
3110512021 às 09:30h. O credenciamenis terá 
validade de 12 )doze) meses, podendo durante 
seu peniodo de vigência receber novos creden-
dados que serão classificados nos prazos esti-

mados na edital. 
O edital completo estará à disposição dos inte-
ressados, na Prefeitura Municipal, no sitio eletrô-

nico: ve'av.pmcm.pr.gov.br link licitações. 
Cruz Machado, 10 de maio de 2021. 

António Luis Szaykvwstsi 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n'. 3612021 

PROCESSO e'. 8912021 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a con-
tratação de empresa especializada para locação 
de máquina fotocopiadora com fornecimento e 

manutenção de Toner, destinada para diversas 
secretarias desta municipalidade, em seus itens 

conforme especificações constantes do Poses 1 
deste edital, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
16:00 do dia 1110512021 às 09:00 horas do dia 
26105r2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das gg:01 ás 09:29 horas do dia 26/05/2U21. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
às 09:30 horas do dia 2010512021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitações e Leilões, através do sitio eletrônico 
www.bilcompras.com  'Acesso Identificado no 

tinE - licitaçôea'. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia 

(DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR ITEM 

O edital completo estará à disposição dou inte-
ressados no sita amce.bllcompras.com , na Pre-
feitura Municipal, sala de Licitações, Ao. Vitória, 
251, Centro, Cruz Machado/PR, no sitio eletrôni-
co: .pmcm.pr.gsa.br link licitações. 
Cruz Machado, 10 de maio de 2021 

Antônio Luis Szaykowotsi 
- 	 Prefeito Municipal 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 11412021 

PROCESSO DE 11/EXIGIBILIDADE N ° 2412021 
CONTRATANTE: Mueicipio de Cruz Machado, 
Estado do Paraná. 
CONTRATADO: Micheleda Cunha 
OBJETO: A presente ineoigibilidade de licitação 
visa a contratação da profissional autônoma 
Michele da Cunha credenciada e habilitada no 
Credenciamenlo 00112021, para prestação de 
serviços de Enfermagem, suprindo asaim as 
necessidades da Secretaria de Saúde desta 
municipalidade. 
VALOR TOTAL: R$20.344,98 (Vinte mil trezentos 
e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO: 6 meses 
RESPALDO LEGAL: Lei 8,666/93—Art. 25 

.05 NaSiMiSi O 

Municipiade Cruz Machado 

CREDENCIAMENTO —o'. 00612021 
ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vin-
te e um, às 14 (quatorze) horas, reuniram-se na 
sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefei-
tura Municipal, silo a Av, Vitória, n' 251, Bairro 
Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, 
Sr(a) Vera Maria Benzak Knawczyk e membros 
da Comissão de Licitação, Sr(a) Litian Maciel de 

Oliveira e a Sr(a) Adélia Sedlaczek para prece-
derem à análise e julgamento dos documentos 
de habilitação dos proponentes Felipe Warken, 

Cintia Zaeadzki, Para Carolina Maio10 e Màrcio 
Josclei Czerwinski. 
A documentação apresentada foi conferida e ru-
bricada pela presidente da CPL, e demais mem-
bros, senda a seguinte ordem de classificação da 

pontuação: 
1 1 : Felipe Wartsen —90 pontos 
2' Márcio Josclei Czerwinotri —80 pontos 
3' Cintia Zavadzld —40 pontos 

4' Para Carolina Majolo —10 pontos 
Ressaltamos que na documentação apresentada 
pelo proponente Márcio Josclei Czerwinski, a 
certidão negativa do Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária encontra-se foca do prazo de 
validade, sendo realizada a consulta através da 
infemet, constatando a regularidade do propo-
nente perante o Conselho, bem como a Anexo III, 
está com o objeto da contratação do credencia-
mento 00312021. 
Na documentação da proponente Cintia Zaea-
dzki, faltou a certidão nega/tua estadual, sendo 
realizada a consulta através da infernet, consta-
tando-se a regularidade da proponente perante a 
fazenda estadual. 
Cosido a inconsistência na documentação dos 
proponentes Màrcio Joeclei Czerwinski e Cin-

tia Zaoadzki, caso venham a cor convocados 
a contratação, será necessário a retificação da 
documentação conforme Art. ti do Decreto 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura 
municipal www.pmcm.pn.gov.br , será concedidos 
prazo recursal a contar desta data. 
Nada mais havendo tratar, foi encerrada a ses-
são, cuja ala vai assinada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Llhas Maciel Adélia Sedlaczek 
Membro da CPL 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
CREDENCIAMENTO 00712021 

O Municipio de Cruz Machado - PR através do 
Departamento de Compras e Licitações resolve 
retificar o Edital do Credenciamenlo 00712021, 
quanto a seguinte situação: 
- Alteram-se os valores das consultas ccosfunleo 
no item 2.2 do edital e no item 3 do Termo de 
Referência; 
• Inclui-sen item 3,1 no Termo de Referência: 
3.1, No valor especificado deve estar prevista a 
reconoulta no prazo de 15 dias para consultas 
habituais e30 dias poro reconsulfus em caso de 
solicitação de exames. 
Altera-se a data e hora de abertura do referido 
certame para o dia 2710612021 às 09:00 horas 
Cruz Machado, lã de maio de 2021, 

Vera Maria Benzak Krawozyk 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO 7412021 
PREGÃO ELEt'RÓNICO 3212821 

A Pregoeira Municipal atraeés do Departamen-
to de Compras e Licitações resolve comunicar 

a decisão referente à impugnação da licitação 
3212021, decide conhecer a impugnação interpus-
ta pela empresa JVPM COMERCIO E MANUTEN-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, e quanto 
ao mérito DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, pro-
movendo as alterações necessádas nu Edital. 
Cruz Machado, 10 de maio de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregcoira 

Milho no Monjolo 

columst O or i)ocomercto 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 longe, menino, / como devoção, ladainha. / Quero-te sempre 
assim corno 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 do velho "amigo escrito" e mui digno Presidente 
da Academia Caçadorense de Letras e Artes - ACLA). 

P6 	iDE ANDA... 
Aie Por Onde Anda... continua com o texto "Eloy Toivm, .ernbra 

Dele?", da jornalista Wannessa Stenzel, publicado neste Jornal 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 "Ecos do Contestado - 
Rebeldia Sertaneja", "Os Monges do Contestado", "2012- Centenário 
do Movimento do Contestado", "Produção de Peixes - Uma Alternativa 
Econômica Viável" e outros. 

COLETÂNEA DE CONTOS INFANTES 
Ainda estão sendo recebidos os textos que farão parte da 5 1  Cole-

tânea de Contos Infantis editada pela Instituição SESC-PR. Escritores 
paranaenses ou radicados no Estado, maiores de 18 aos, ainda podem 
inscrever seus trabalhos para seleção de Contos Infantis do SESC- 
-PR 2021. Por meio de Edital serão selecionados dez contos cifantis 
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. Com  esta ação, o SESC-PR pretende resga-
tar a relação dos paranaenses com os elementos culturais do Estado, 
sejam eles: símbolos, lendas, gastronomia, personagens, costumes, 
geografia, clima e hábitos que remetam à identidade e representem 
os ""'rentes aspectos das tradições culturais do Paraná. As cbras es-
coés serão divulgadas no dia 15 de junho, serão ilustradas e farão 
parte da 61  Coletânea de Contos Infantis do SESC-PR. O Edital completo 
da seleção está disponível no site e mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (41) 3234-4200 ou pelo e-mail isabel.bizsi'ra 
sescpcccm.br. 

COMUNICADO 
Senhores Associados: O Conselho Editorial do Instituto Histórico e 

Geográfico do Paraná (IHGPR) comunica que já está recebendo os arti-
gos para o próximo Boletim do IHGPR. O prazo para o oic-aroJihamento 
dos textos vai até 3010612021. Encaminhar, obedecendo as normas, 
para o e-mail do Carlos Zatti: carlos.zattilive.corn (icei ide corno 
"anexo"). Cada qual deve revisar seu texto, antes do encaminhamento. 
O Conselho se aterá ao tema. Confraternal mente, o Conselho Editorial. 

Beira do Iguaçu, Maio de 2.021 

) Odilon Muncineili — ALVi, IFíGPR e AJEBPR 

Nt' 	la 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 11212021 
PROCESSO DE DISPENSA N°2612021 

CONT000AI.1TE Municipie de Cruz Machado, Estado do Paraná. CONTRATADO: MERCADOMOVEIS LTDAinscdto no CNPJ: 77.500.04910078-17. OBJETO: 
A presente uiepeosa de riortação visa a aquisição de equipamentos de processamento de dados senda eles 2 notebcoks destinados à Secretaria de Saúde desta 
munrcipuvdadu visando a manutenção e melhoria das atividades da equipe de coleta e monitoramenfo de pacientes com COVID-18. 
VALOF TOTAL AS 5.700.00 (Seis mil setecentos reais) 
PRAZO DE CO//TORTO' 2 meses 

RESPALDO LEGAL, Lvi 8.666193 —Ad. 24 linciso II 

aoivrvjviveniic 

Manicipio de Cruz Machado 


