
01/06/2021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 185/2021 
DATA: 03 DE MAIO DE 2021 

SÚMULA: Concede licença es- 
pecial a título de prêmio para a 
servidora Natália Kseniuk Stu- 

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

CONCEDER 

À servidora, Natália Kseniuk 
Stucki (matr. n° 379), CTPS 
n° 46591100048-PR e RG 
5.986.424-3/PR, admitida em 
1410211995, em conformida-
de com a Lei Complemen- 

3ar n° 00112006, art. 94, se-
ção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 200612011, no período de 
0310512021 a 31107/2021. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

I~MIX111A9 COMIM..O Lei ~98 

SÚMULA: Concede licença es- 
pecial a título de prêmio para o 

servidor Siegrifid Siepmann. 

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

Ao servidor, Siegrifid Sie-
pmann (matr. n° 381), CTPS 
n° 0053567100023-PR e RG 
4.679.519.9/PR, admitida em 
01/02/1 995, em conformida-
de com a Lei Complemen-
tar n° 00112006, art. 94, se-
ção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 201112016, no período de 
0310512021 a 31107/2021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 03 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00812021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
instrutores habilitados na área 
de dança, sendo um instrutor 
de salão e jazz e 01 instrutor de 
jazz e balé clássico, para atua-
rem junto ao projeto Barracão 
das Artes, desenvolvido através 

do Departamento de Cultura 
desta municipalidade. 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 MAM,  
Lei Federal n° 8.666193, obser-
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerá a partir do dia 
0410512021 às 09:00 (nove) 
horas até dia 2410512021 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 pelo 
endereço eletrônico http://www. 
pmcm.pr.gov.br. Quaisquer dú-
vidas contatar pelos telefones 
(42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 03 de maio de 
2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS n° 

003/2021 
PROCESSO n° 7612021 

OBJETO: É objeto desta To-
mada de Preços a contratação 
de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos 
especializados em assessora-
mento, gerenciamento e plane- 



EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 8512021 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDAOE N°19/2021 

CONTRATANTE: Municipio de Cruz Machado, Estado do Paraná. 
CONTRATADO: Terezinha Bielenki Mtoniczei 

OBJETO: A presente inesigibilidade de licitação visa a aquisição de gêneros alimenticise perecloeis 
produzidos por Grupos Formais da Agricultura Familiar, destinados ao Programa de Alimentação Esco-

lar desta municipalidadealravés da contratação da produtora Tenezinha Bielenki Mtoniczei credencia-
dano processo de Chamada Pública 001/2021. 

'P TOTAL: R$ 1.794,70)Um mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) 
DE CONTRATO: 8 meses 

6ALDO LEGAL: Lei 8.666193 -Ad. 25 

CONTRATANTE 
Munisipio de Cruz Machado 

Jornal O Comércio 
Terça-Feira, 04 de Maio de 20211 Ed. 6547 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR Iffi 

AVISO 
CREDENCIAMENTO 00812021 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado- PR tor -
na público que estará recebendo, documentação 
para o Credenciamento objetivando a contrata-
ção de instrutores habilitados na área de dança, 
sendo um instrutor de salão e jazz e 01 instrutor 
de jazz e bald clássico, para atuarem junto ao 
projeto Barracão das Artes, desenvolvido através 
do Departamento de Cultura desta municipalida-
de. Este credensiamento encontra-se fundamen-
tado nas disposições contidas 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 credanciamenta de prestação de 
serviços, conforme as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal n° 
9.666193, observadas as alterações posteriores. 

O recebimento doo protocolos ocorrerá a partir 
do dia 0410512021 ás 09:00 (nove) horas até dia 
2410512021 às 119:30h. O cnentenciamenlo terá va-

lidada de 12 (doze) meses, podendo durante seu 
periodo de vigência receber novos credenciados 
que senão classificados nos prazos estimados no 
edital. 
O Edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados pois endereço eletrônico http://w. 
pmcm.pr.goo.br. Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ramal 243. 
Cruz Machado 03 de maio de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szuykowski 

PREGÃO ELETRÔNICO n°3412021 
PROCESSO n°77/2021 
AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Regis-
tro de Preço paru contratação de empresa espe-
cializada em mão de obra para reparou, reformas 
simples e manutenções de bens imóveis públicos 
e vias públicas municipais em avos ileso confor-
me especificações constantes do Mexo 1 deste 
edital. CARACTERÍSTICA: Com cota de até 
25% para Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EM), conforme Art. 48° da Lei 
Complementar 14712014. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: das 16:00 do dia 0410512021 ás 
09:00 horas do dia 1710512021. ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 ão 
09:29 horas do dia 1710512021. INÍCIO DA SES-
SAO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 1710512021 LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma 
Eletrônica Bolsado Licitações e Leitões, através 
do sitio eletrônico w.bllcomprao.com  'Acesso 
Identificado no link - licitações'. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: horário de Brasilia )DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR LOTE 
O edital completo estará á disposição dos inte-
ressados no sito wruov.bllcompras.com , na Pm-
feitura Municipal, sota de Licitações, Ao. Vitória, 
251 Centro, Cruz Machado/PR, na ulôs eletrôni-
co: w.pmcm.pr.goo.br  link licitações. 
Cruz Machado, 03 de maio de 2021 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

Anuncie suas 
A4  se E : 
aqui no' 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Fracasso de lnerdgibilidade: 19/2021. 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. 

A viola dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, CONSIDE-
RANDO que a PARECER JURÍDICO prevê a 
INEXIGIBILIDADE em conformidade ao disposto 
no artigo 25 da Lei Federal 6.666193, e no usa 
das atribuições que me fiaram conferidas, em 
especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Li-
citações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO do PROCEDIMENTOADMINISTRA-
TIVO n°85/2021. 
Autorizo em consnquéociu, a proceder-se à 

prestação dos serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão Permanente de 
Licitação, conforme abaixo descrito: 
OBJETO: A presente inexigibilidade de licitação 
visa a aquisição de géneros alimenticios pene-
doeis produzidas por Grupos Formais da Agri-
cultura Familiar, destinados ao Programa de Ali-
mentação Escolar desta municipalidadeutravés 
da contratação da produtora Terezinha Bielenki 
Antsniczei credenciada no processa de Chama-
da Pública 00112021. 
Favorecido: Terezinha Bielenki Anlsniczei 
Valor Total R$ $1 .794,70)Um mil setecentos e 
noventa e quatro reais e setenta contavas) 
Fundamento Legal Artigo 25 da Lei n°8.666/93. 
JustificalivaAnexa nos sulcado processo de me-
sigibilidude de licitação n°19/2021. 
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 pu-
blicidade legal, em especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n° 6.666183, e que, 
após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 
Cruz Machado-PR, 30 de abril de 2021 

Prefeito Municipal 

DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO 3612021 
PREGÃO ELETRÔNICO 2112021 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, através do De-
partamento de Compras e Licitações resolvem 
comunicar a decisão de Recurso administrativo 
interposto pela empresa Fengtom Fernandes; 
Engenharia, Topografia, Obras e Máquinas Eireli, 

1. Conclui-se pais INDEFERIMENTO do recurso 
apresentado pela recorrente e, informa-se que 
apôs análise matizada, pautada na doutrina e 
jurisprudência conclui-se pela manutenção da 
INABILITAÇAO da empresa Fengtom Fernandes 
Engenharia, Topografia, Obras e Máquinas Eireli. 
Cruz Machado, 30 de abril de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO n°32021 
PROCESSO n°74/2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
OBJETO: Constitui abjeto desta licitação o Re-
gistro de Preço para prestação da serviços para 

manutenção preventiva e corretiva de equipa-
mentos hospitalares e odontolôgicos, pertencen-
tes à Secretariado Saúde desta municipalidade, 
em seus itens conforme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
16:00 do dia 30104021 às 09:00 horas do dia 
13/05/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 09:01 às 09:29 horas do dia 1310512021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ás 09:30 horas do dia 1310512021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsado 
Licitações e Leilões, através do sitio eletrônico 
amse.bllcompras.com  'Acesso Identificado no 
liok - licilaçõeo. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia 
)DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR LOTE 
O edital completo estará ã disposição dos inte-
ressados os sue v.bIlcompras,com, na Pre-
feitura Municipal, sola de Licitações, Ao. Vitoria, 
251, Centro, Cruz Machado/PR, no sitio eletrôni-
co: u.pmcm.pn.gov.bn  link licitações. 
Cruz Machado, 30 de abril de 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS n°003/2021 

PROCESSO n°76/2021 
OBJETO: É abjeto desta Tomada de Preços a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos especializados em assessanamento, gerenciamanto e planejamento de projetos do 
municipio na âmbito das transferências do Governo Federal e Estadual, bem como treinamento pura 
usada sistemas de projetos a elas vinculados, em seus uvas conforme especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 
RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: às 09:00 horas do 
dia 0810612021. 
FORMA DE JULGAMENTO: Melhor Técnica e Preço 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasilia )DF). 
INFORMAÇÕES E ENTREGADO EDITAL: 
Prefeitura Municipal, sala de Licitações, Ao. Vitória, 251, Centra, Cruz Machado/PR. 
No sitia: v.pmcm.pr.gav.br  
HORÁRIO: Das 13:30 às 16:30 horas 
FONE/FAX: )0co42)3554-1 222 
Cruz Machado, 03 demais de 2021. 

Antônio Luis Szapkowaki 

Prefeito Municipal 

a6SSOCJAÇÂO DOS SIORVI0008E8 PÚBLiCOS 
ML/NEcIP41OS DE ViNho DA V1TOIUA 

k'aeoronéton 46-Pano: (42)3- 4148 ~ 
- 	 eemiirogg5gsxDnl/ç5çç9,()/9og9Sitmhfi3p11www.esprtiuuo,000ecbd/ 

/2NPJ 75;200.136/êtfUF'41 

OBeSo 05/DE 	 Unhiin da Víwría, 30dvMm(1e2021, 
Ágodov esS,lciori 

NESTA 

A~ação dos Servidores Púlxã/con Mwak)pnatv etc União  ALVinànfia,pocaneúo 

da sasal°auxiulanto; 

Vara alcemOs Anoso, orutuosuror ve ãogumiisãru ã°)ciõe pouso compor a Coinisião de 

-Põesãdeetçn Moniqnit Aand 	Endrigura ddiSiãruadeSowav 

- Vice Pretmfidasrianr Aafierc àVidieãka 

- 1°  Serreiásô*: Arlete Ah'ev Daaubcnuean 

-2° Srcitàrtza; EdsooriVsutdenaWejwanjup 

- Mombroar Adãls*n Moa&01aMrsfila e Vatdtaenrã/enraades 

Sem aaaaia pãasu lsatturcoeanae açoadconaos aévt.oet5ttsdamaota. 

Asetrcioaaoiaiace: 

é 	 -ASPM9JY 
-ao- 

 ASSOCIAÇÃO DOS SERVWOR0:9 BOÚBLSCÕS 

MVNICJ5°vNiS DE ViNhO) 1)AVIT9)R0A 

Pcaço coronel  .Ama0uiõea,46 -Centro 41ntBu5diaVfoétfiõ 

Pouso: (42) 3522 4748 mmxl 224 
a 	 Situo hnp:I/wonneaoetansrw,oem,br/ - urr-nsall:uopoanuv@gmmdLuom 

CM'J: 75 213,736100*1-47 

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária 

O Dirrlar Pgsaãdosase da Aavs'eiução dos Scrvãdxrev Públicos Mcxr'rotpaia de União da. 
Vitória, Pilada do Emano, urso nor de usas aintbElçãeg legaSse coar õandeesealrt eia artiçonll o 
sogainran das Enganou SecisdpCOFOVOCA a medos os associados ea'oaoiadaL ais dia coas a 
tesouraria pais sacralização da Mntmb0ele Gerei Oantíõesie da areal arbnãvniatraçâe x realizar-
se no dia 14 de envio da 2021, sorria-filia nus dpemlêaaias darofitricécMcociu/Sa,uãso a nau 
Praça Coronel Asnaoaacv n°46 justa voa Pedrtia da Aiei1ça Paeitãtuta Municipal do Calão  dx 
Vitória -PR. das 8:011 horas às 174111 Soara, para ãrutarutnaogstiatr nrdann do dia: 

-ElelçSIo perneta direeu00000e*o ria dirralaniaõ 
- Eleição por vota dlrntanateruãodv coonuOru Bocal raras aeplaetraç 
-T'deulcarso iaremea dou  (02).  aram  i omtéernrex0:iOelas,Ce'rnOtgi'PilatOu da 

Saitide e ama 961) urna ISso no Sdç,Àdxnialatrativne Sendo assim teremos um terlad doõa'Ps 
(0:1) cravas 

-Semente podedóo.camliriaãae-uc, oumnodudos em dia em a Iesuaravdeauodiantn 
exaltação da atacri Dãrclenia Co~ cdv Cnnrriudordemlciçãas 

- % iirtortsnadon a somedidaiarvie éerde o prazo de dez (60) diva rirrvldm e perito 
da publicação dente Editei, paaeãaaorição rite rrlacpa conipiria pare e prónimo 'FrlBehms 

41omente penteado uuneamrer'a canga elelivo,raa emoeladun pcdrtmvtiõefiai 
- Caco aja iiuslnthaula di, um (El) em mala eroeeiadon ao carpe etcão'e apéa o 

Ieolranrraõe levou editei, eurd a prazo do doeu Soro, a pacnito da uomeeizoçãs de 
dcaiavêacia caiu doenvacamo impresso, peca apreeeatar o meqaenEaeaoni asrbodtrrinde na 
asaiaomarian, perdias nasce requoninarola Itrã que coactar a assinatura dia nebstilate a do 
suloialtotrloamben reteabocído hiato era cartório; 

- leçeevilv sei- xceoobtua'rmlo hansa rui Cartório das oxviaatnras dias candldatde à 
Diretor (ti) Presidente, Dãreuer(e) Pluancutre (ar) e Diretor (a) Seereimêrie (e)l 

- No 	paira iaarariçis d*cbargaa dãverá conter ra=instem rteauberidrr 
m3tsmaa coa Carrsótíodensaaclãdo qavOr candldaãor-ncà D8reloa'(a) Preoidraateç 

_Somaaõnpadea*votar, oaaaorãads que enehoor portando dacrimeniE nora (O101 

Certo que podennr somar estira pllceOO4ni deindn vnnéoioan ladas as xd°ziix, daidnjrt 
apaadeuemnas. 

Arnnivesnxcotac 	 '1 

União da Vítk4 um2Ads Abril dsZtXi 


