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ERRATA 	

00062  
CREDENCIAMENTO 1112021 

A Comissão de Licitação através do Departamento de Licitações resolve corrigir 
a publicação do edital de licitação, referente ao credenciamento 1112021 no que se refere à 
seguinte situação: 

• Altera-se o descritivo do item 2.2.1 do edital: 

Onde se lê: 2.2.1. CARGO: PSICÓLOGO - serão contratados 2 (dois profissionais) 
Requisitos: Ter idade mínima de 18 anos; diploma devidamente registrado de curso de 
graduação em Enfermagem, expedido por instituição superior de ensino reconhecido pelo 
MEC, e registro na entidade competente. 
Carga Horária: 40horas 

Leia-se: 2.2.1. CARGO: PSICÓLOGO - serão contratados 2 (dois profissionais) Requisitos: 
Ter idade mínima de 18 anos; diploma devidamente registrado de curso de graduação em 
Psicologia, expedido por instituição superior de ensino reconhecido pelo MEC, e registro na 
entidade competente. 
Carga Horária: 401horas 

• Altera-se o descritivo do item 2.2.2 do edita!: 

Onde se lê: 2.2.2. CARGO: ASSISTE SOCIAL 
Requisitos: Ter idade mínima de 18 os; diploma devidamente registrado de curso de 
graduação em Enfermagem, expedido por instituição superior de ensino reconhecido pelo 
MEC, e registro na entidade competente. 
Carga Horária: 30horas 

Leia-se: 2.2.2. CARGO: ASSISTE SOCIAL 
Requisitos: Ter idade mínima de 18 anos; diploma devidamente registrado de curso de 
graduação em Assistência Social, expedido por instituição superior de ensino reconhecido 
pelo MEC, e registro na entidade competente. 
Carga Horária: 30horas 

Permanecem inalteradas todas as demais condições constantes na publicação 
originária. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 



credenciamento 1012021 no que 
se refere à seguinte situação: 

•Aitera-se o descritivo do item 
2.2.1 do edital: 

Onde se lê: 2.2.1. CARGO: P51-
CÕLOGO 
Requisitos: Ter idade mínima de 
18 anos; diploma devidamente 
registrado de curso de gradua-
ção em Enfermagem, expedido 
por instituição superior de ensi-
no reconhecido pelo MEC, e re-
gistro na entidade competente. 
Carga Horária: 40 horas 

aia-se: 2.21. CARGO: PSICÓ-
LOGO 
Requisitos: Ter idade mínima de 
18 anos; diploma devidamente 
registrado de curso de gradua-
ção em Psicologia, expedido por 
instituição superior de ensino re-
conhecido pelo MEC, e registro 
na entidade competente. 
Carga Horária: 40 horas 

Permanecem inalteradas todas 
as demais condições constantes 
na publicação originária. 

Vera Maria Bertzak Krawczyk 
Presidente CPI- 

ERRATA" 

CREDENCIAMENTO 1 11202t 

A Comissão de Licitação através 
do Departamento de Licitações 
resolve corrigir a publicação do 
edital de licitação, referente ao 
credenciamento 1112021 no que 
se refere à seguinte situação: 

Altera-se o descritivo do 
item 221 do edital: 

Onde se lê: 2.2.1. CARGO: PSI-
CÓLOGO - serão contratados 2 
(dois profissionais) Requisitos: 
Ter idade mínima de 18 anos; 

diploma devidamente registra-
do de curso de graduação em 
Enfermagem, expedido por ins-
tituição superior de ensino reco-
nhecido pelo MEC, e registro na 
entidade competente. 
Carga Horária: 40horas 

Leia-se: 22.1. CARGO: PSICÓ-
LOGO - serão contratados 2 
(dois profissionais) Requisitos: 
Ter idade mínima de 18 anos; 
diploma devidamente registrado 
de curso de graduação em Psi-
cologia, expedido por instituição 
superior de ensino reconhecido 
pelo MEC, e registro na entida-
de competente. 
Carga Horária: 40horas 

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

Onde se lê: 2.2.2. CARGO: AS-
SISTE SOCIAL 
Requisitos: Ter idade mínima de 
18 anos; diploma devidamente 
registrado de curso de gradua-
ção em Enfermagem, expedido 
por instituição superior de ensi-
no reconhecido pelo MEC, e re-
gistro na entidade competente. 
Carga Horária: 30horas 

Leia-se: 2.2.2. CARGO: ASSIS-
TE SOCIAL 
Requisitos: Ter idade mínima de 
18 anos; diploma devidamen-
te registrado de curso de gra-
duação em Assistência Social, 
expedido por instituição supe-
rior de ensino reconhecido pelo 
MEC, e registro na entidade 
competente. 
Carga Horária: 30horas 

Permanecem inalteradas todas 
as demais condições constantes 
na publicação originária. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 
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EXTRATO DE DISTRATO 
CONTRATO no. 04012021 
PROCESSO n° 05712021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO « 
01912021 

DISTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná. 

DISTRATADA: CALL ECG SER-
VIÇOS DE TELEMEDICINA 
LTDA 
OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa para prestação de 
serviços de eletrocardiograma 
em urgência e emergência tipo 
telemedicina com avaliação de 
Médico Cardiologista On-line 24 
horas, bem como a sessão de 
01 equipamento em comoda-
to ao Hospital Municipal Santa 
Terezinha, além de serviço de 
laudos ECG eletrocardiograma 
ambulatorial para as unidades 
básicas de saúde do municí-
pio, Centro de Saúde Dr. Carlos 
Renato Passos, UBS Ludovica 
Karaz do Distrito de Santana e 
UBS. 

RESCISÃO: 
Com embasamento no item do 
edital 4.0. JUSTIFICATIVA DA 
CONTRATAÇÃO: 
(... a realização da presente Dis-
pensa de Licitação em caráter 
emergencial, até a finalização 
do novo Pregão Eletrônico, para 
dar continuidade e evitar a falta 
da prestação de serviços...) 

DATA DA RESCISÃO: 24 de 
maio de 2021 
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EXTPATO O E EX IGD:L!DADE 
DC LICITAÇÃO 

PROCESSOWMINtSiATWO 133)2521 

PROCESSO DEIPtEXI2BILIOADE ZSDC 
CC*TRATANTE: a)'jnisipte de Ceu a Ma.tr 
Esiadodo?oana. 
CON TRATADo: Filipe Wsrkms iumoib is 

Anexo 1 deste editei. NtoLbIMbN 1  LAS 
OPOSTAS: das 1600 do dia 15.t5f102 1 ás 

horas do dia 15I0ã202 1. ApEaru A E 
GAt.tENTO DAS PROPOSTAS: 1oa11:11 às trezentos e necLa e seja reais e tente 

5 E a o on} 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 
RESPALDO LEGAL Lá ESDOS - Ad. 25 

CONTRATANTE 

Murdsip de Cruz Me:hado 

ccmplaec crdnra à dnporiçãs dos kle. 
r53 die wvev.hiLsomp:as.ccm, 12 Em. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

CilNEl VLLMAR 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 naAvenida E]virio Bawzak, s/n, Linha Iguaçu Norte, 
município de Cruz Machado. Estado do Paranã. 

Aslér,ic Ia is Szayksde 
PreIe7o M iiriúipal 

CRECENDtMENVO r.e .  cerI2021 

ATA DE SESSÃO PDBLIA 

Asa sirin e seis dias do IT.dn de meio dedo 

Mmia 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

CLAUDINEI VILMAR KLEIN, CPF n 031.271.159-03, toma público 
que recebeu do Instituto Agua e Terra - IAT a Licença de Instalação 
- LI 23.950 para empreendimento de exlração mineral de cascalho, 
a ser implantado na Avenida divino Barczak, 5/o, Linha Iguaçu Norte, 
municipio de Cruz Machado, Estado do Paraná. Validade 2410512023. 
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VENDE-SE CASA DE ALVENARIA cujo Eechajs, 2h de -0 de 2021. 

CDNTRATANTE 

Contem 6 peças mais lavandea. Quitada e Escriturada. BairrD Cristo . 1 	C&ilarsMEniDpaldeCResMn&ado 

Rei, Rua 1-tildaPohl Sass, 30. R$ 180.000,00. Contato 47999512989 	
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Eibilitaldrda eádos para o ore 

o. amsifsousee dosumer.leçãs use 
rspresan: Cabul a Assisl4nçia O 
4r..a03l02 

Medisse Dii:  e PoiaE, CNPj: 
5001-07 

Se:5e205 	MEdes. 	CN PJ: 

ampaaraat de Otcw1ida:inpolcinla 
70.121 isco 1-43 

Medisse 	edasciodos. 	CIçFJ 
'0301.75 
Corasso Da Lairo Jose He - ncr tesa 

OS As dceumsntaçãas spresentadas torso 
tendas e mbdecadaa pelo preddante da CPL. e 
desce mentes, sedes qes estas se ensont'am 
em çoltorsidedec snodoitde DEdendameoto. 
Nateq:ensia, aadflsando 2 doasmertlaçho apre. 

leda pelse pa,içipanEes Cr.°.R Sarciços 1 
Medicou e Serviços Mdbcos pui: e Pá ali , serifi. 

saj'ue a sijtend a deites.- A 1 ecida no seNa 
bem osso a empresa Csialo & Ga'sreili Ltde 
neo apresenios o dc vocais presido noi les 

54,3 do edital. Em csrsfom:idadn com .Ar!. 

do Cesseto EsiaCuto 4507(2509, será eoliailada 

e,eddao.enEo. Resnaltese mie as empatas 

1  CIteisa
en 

 6h ampagrsat de Clcrrinolarisgo1oi Es e 
Dsblla Autostend a Medita. terão que readeqsi ar 
o valcr da —M—SI, os Pasaao II. conoto:. 

me sabres do edital relitaad:. 
A empresa Cl inda Cliampagnar da Dlnorinolas 
EsIsginta, seriíicoi,se sissánsia da —11.ro. 

aaLva senidpal. sendo qsa e u-1 CCSLIOE 

a acossas taras de intarrat, sardo soreslejeda 

I reoideridade da tendEs. 
Lendo as :nsooiaslãosiae n ao dscsmnntaçdes 

aprenenied aa, co prcreolan les devendo malize 
a comptomnntação da mesma para tesnalzaçdo 

do osfitruto em osnbmdade som a AOLSI do 
Emersos Esiadua:. 450m0[10. 
0 moscado seia pabkado no alIes da prelairsra 
mar4cpe1 erewpreiam.pr.qssfr, sara ccremdids o 
prazo neossel de DE mmcci dias toda a ccc lar 

deste Cala. 
Nada mais baemsdo trara'. foi anosrmia 
neendo cite aja sai enailata pdt reesideriu 
mTtroc da Equipe de Apo o e pror;ntoosa;s 
prenaiteo. 

Presinsoite da CPL 
Memhro da CPU 

CÃM.ARAMUNICIPAU DE CRUZ MACHADO 

E 	Estado do ParE'd 
Ac. ?residanle GeldIes Varat á a'. Lentes 

Fanolpac iO4Z 3554.3404 CE? 84520.&e] - 

CmzMasdeadolPr 
Ee,saail: carose,smqloho.sem 

PROCESSO ADMiNISTRATiVO N50012011. 
EDITAL DE DISPENSA 01/2010 -CM. 

EXTR4TO DE DISPENSA 
1 CDNTr4TAEtrE: Cemara Mu,tidn de Cm: 

de 9ermn 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ABM:pmlsmAçAo MI2NICiPSL 

DECEUZMACHADO 

edis dos 

sai ccsformic 
Federal 6.6 
me icram 

Õirsscu&rcOs a paosades.ee de pms. 
rd9os seta Lermos da ~disde,a50 

Cemiesho Peicenente de Udas-
aoaixo desoito: 

iresente inedpihlidsde de lisilaçho 
taçdo de Cswdeioedor, acates da 
Filipe Waucen cedencindo e SaN. 

dsncisc.ecto 006 2021, alsaido na 
PiauI deala mucipaltoade. 

Filipe Warken inacdio no 61F: 

33.376.39 {rdnta e trén mil tosses' 
a areia reais e Idiota e risse ceotasosi 
Legal Art01 25 da Lei if 5.65i. 
anexa assa antas do orces aro de ir:n. 

lineação r? 25/2011. 
Despesa: 4.4.03.52.50.00.00 

1 1 1  
reis, que se]; dMa a destoa puNi-
eia sapesial à pretLsl2 aio sapit do 

ai Fadeal o li .064E3, e asõs. 

te esçedtonle deaidamente acuado 

•o-PR 17 de maio de Z21 	E 


