
www.pmcm.pr.gov.br. Quaisquer 
dúvidas contatar pelos telefones 
(42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 20 de maio de 
2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO 1112021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
bjetivando a contratação de 
rofissionais para prestação de 

serviços de Assistente Social e 
Psicólogo, para prestação de 
serviços no Centro de Refe-
rência da Assistência Social - 
CRAS através da Secretaria de 
Assistência Social desta munici-
palidade, conforme especifica-
ções contidas no Termo de Re-
ferência. Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Consti-
tuição Federal, Lei 8.666193, Lei 
Estadual 15.608 e as demais 
disposições legais e regulamen- 

res aplicáveis à espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de credenciamento de presta-
ção de serviços, conforme as 
condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666/93, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
24/05/2021 das 09:00 (nove) 
horas até dia 14106/2021 às 
14:00h. 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 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega de um pen drive, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br . Quaisquer 
dúvidas contatar pelos telefones 
(42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 20 de maio de 
2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 

40/2021 
PROCESSO n°. 98/2021 

OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação o Registro de Preço 
para contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviços de retifica, reforma 
e recuperação de motores au-
tomotivos e de máquinas diver-
sas, pertencentes à frota desta 
municipalidade, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
24/05/2021 às 09:00 horas do 
dia 0710612021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 07/0612021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 07/06/2021 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica 
Bolsa de Licitações e Leilões, 

através do sítio eletrônico www. 
bllcompras.com  "Acesso Identi-
ficado no link - Iicitaç5"' r q 

u u t 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bllcompras.com , na 
Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR, no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
Iink licitações. 

Cruz Machado, 20 de maio de 
2021 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 

41/2021 
PROCESSO n° 9912021 

OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação o Registro de Preço 
para aquisição de sêmen bovino 
através de empresa especiali-
zada em seu fornecimento, os 
quais serão destinados ao Pro-
grama de Inseminação desen-
volvido pela Secretaria de Agri-
cultura desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2410512021 às 09:00 horas do 
dia 09/0612021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 09/0612021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU- 



ECONOMIA Por Brenno Grilio 

"REAL NÃO VALORIZARÁ TÃO LOGO 
ff  POR CONTA DA DISPUTA POLÍTICA", 

AFIRMA ESPECIALISTA 

Jornal O Comércio 
Sexta-feira, 21, Sábado 22, e Domingo 23 de Maio de 20211 Ed. 6555 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

unJque 
www.unquse.eom.br  

A polarização política que vai se 
arrastar até 2022 é um dos moti-
vos que impedirá a valorização do 
real no curto prazo. Porém, pas-
sada essa tormenta, o Brasil pode 
ter que voltar a disputar mercado 
com uma moeda forte e um par-
que fabril sucateado também pela 
pandemia. A opinião é do advo-
gado Emanuel Pessoa, doutor em 
direito econômico e mestre pela 
Universidade de Harvard. 

"0 Brasil sofre de 3 problemas. 
Fal' egurança física, jurídica 
e hn.r(ucional. E o investidor já 
precifica a radicalização das deci-
sões políticas de lado a lado." 

Segundo Pessoa, o atual ciclo de 
elevação de preços das commodi-
ties pode fazer com que a valori-
zação do real atrapalhe a indústria 
nacional, por conta da queda dos 
preços de produtos importados. 

"0 Brasil pode sofrer da do-
ença holandesa', que é quando 
o câmbio é muito alto e ajuda a 
quebrar a indústria nacional." 

Pessoa destacou que os investido-
res consideram o Brasil um "oceano 
azul", por causa das muitas oportu- 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO 1112021 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR 
torna público que estará recebendo, documenta-
ção para o Credenciamento objetivando a contra-
taçãode profissionais para prestaçúode serviços 
de Assistente Social e Psicólogo, para prestação 
de serviços no Centro de Referência daAssistên-
cia Social - CRAS através da Secretaria de As-
sistência Social desta municipalidade, conforme 
eopecitcaçõns contidas no Termo de Referência. 
Este credeociamenfo encontra-se fundamen-
tado nas disposições contidas na Constituição 
Federal, Lei 6.666193, Lei Estadual 15.606 e 
as demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, mediante a celebração de 
contrata de credenciamento de prestação de 
serviços, conforma ao condições estabalecidaa 
neste edital e em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal n' 
8.666193, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir 
do dia 2410512021 das 09:00 (nove) horas até dia 
1410612021 ás 14:E0h. O credenciamerto lerá 
validade de 12 (doze) meses, podendo durante 
seu periodo de vigência receber novos creden-
dados que serão classificados nas prazos esti-
mados no edital. 
O Edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados na CPL, em meio magnético, mediante 
entrega de um pen crive, de segunda a sexta-lei-
ra, no horário de 14:00 ás 17:00 horas ou pelo 
endereço eletrônico hIIp://essw.pmcm.pr.gov.br . 
Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones (42) 
3554-1222 ramal 243. 
Cruz Machado, 20 de maio de 2021. 

Prefeito Municipal 
António LuiaSzaykawsêi 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO .'4112021 

PROCESSO n'9012021 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação v Re-
gistro de Preço para aquisição de sémen bovino 
através de empresa especializada em seu forne-
cimento, os quais serão destinados as Programa 
de Inseminação desenvolvido pelo Secretaria de 
Agricultora desta municipalidade, em seus itens 
conforme especificações constantes do Anexo 1 
deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
16:00 do dia 24105021 tiu 09:60 horas do dia 
09/060021, 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das09:Ot àsE9O9 lrorasdo dia 0ã/05/2021. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ás 09:30 horas do dia 0910612021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitações e Leilões, através do sitio eletrônico 
emmvbllcompras.com  'Acesso Identificado no 
link - licitações'. 
REFERENCIA DE TEMPO: horário de Brasilia (DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO 
O edital completo estará à disposição dosinte-
ressados no site v.bllcompras.com , na Pre-
feitura Municipal, sala de Licitações, Ao. Vitória, 
251, Centro, Cruz Machado/PR, ex sitio eletrôni-
co: v.pmcm.pr.gov.br  liok licitações. 
Cruz Machado, 20 de maio de 2021 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

audio' midia 
sadia profissional 

0) NJ (-!vVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO 1012021 

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado -, PR 
torna público que estará recebendo, documenta. 
ção para o Credenciamenta objetivando a con-
tratação de profissional para prestação de ser-
viços de psicólogo, junto ao Hospital Municipal 
e Centro de Saúde desta municipalidade. Este 
crederciamento encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Constituição Federal, 
Lei 8.666193, Lei Estadual 15.606 e as demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie, mediante a celebração de contrato de 
credenciamento de prestação de serviços, con-
forme as condições estabelecidas reste edital e 
em seus anexos. 
Regem o presente processo a Lei Federal n' 
6.666193, observadas as alterações posteriores. 
O recebimento dos protocolos ocorrerão a partir 
do dia 2410512621 das 69:00 (nove) horas até dia 
14/06/2021 ás 09:30h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, podendo durante 
seu periodo de vigência receber novas creden-
ciados que serão classificados nos prazos esti-
mados no edital. 
O Edital completo poderá ser obtido pelos inte-
ressados na CPL, em meio magnético, mediante 
entrego de um peo crive, de segunda a sexta-fei-
ra, no horário de 14:00 ás 17:00 horas ou pelo 
endereço eletrônico http:/Awse.pmcm.pr.gov.br . 
Quaisquer dúvidas contatar pelos telefones 1421 
3554-1222 ramal 243. 
Cruz Machado, 20 de maio de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szatihowski 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO o'. 4012021 

PROCESSO n'. 9612021 
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Re-
gistro de Preço para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços da 
retifica, reforma e recuperação de motores au-
tomotivos e de máquinas diversas, pertences-
tes ú frota desta municipalidade, em seus itens 
conforme especificações constantes do Anexo 1 
deste edital. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
16:00 do dia 2410512021 ás 09:00 horas do dia 
07/06/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das 09:54 ás 09:29 horas do dia 0710612021. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
áo 09:30 horas do dia 07/06/2021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLI-
CA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitações e leilões, através do sitio eletrônico 

w.blIcompras.com  'Acosso ldenãfcadn no 
Iink - licitações'. 
REFERENCIA DE TEMPO: horário de Brasilia 
(DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR LOTE 
O edital completo estará à disposição dou inte-
ressados no site vwss.bllcompraa.com , na Pre-
feitura Municipal, sala de Licitações, Av. Vitória, 
251, Centro, Cruz Machado/PR, no sitia eletnóni-
cv: .pmcm.pr.gov.br link licitações. 
Cruz Machado, 20 demais de 2021 

Antônio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

nidades de investimento com pouca 
concorrência, e extremamente ba-
rato com o câmbio de hoje. E mes-
mo assim, explicou, os investidoras 
ficam receosos com os próximos 
passos que serão adotados. 

"Não se pode mais dizer que 
há diferença competitiva entre 
um trabalhador de chão de fábri-
ca no Brasil e na China. 1-lá muito 
dinheiro disponível no mercado, e 
mesmo assim não há um cresci-
mento considerável do investi-
mento direto estrangeiro. A dívida 
pública vai ultrapassar 92% do 
PIB este ano. Não se sabe o que 
será feito para compensar, se au-
mentará imposto, reduzirá gasto, 
destruirá o teto. É a instabilidade 
econômica que mata os investi-
mentos no Brasil." 

O advogado disse ainda que a 
pandemia tirou da indústria brasilei-
ra não só o cliente, mas fornecedoras 
também. "Para o Brasil é uma tragé-
dia patinar na vacinação, porque te-
mos uma capacidade como poucos 
outras países têm. É como comprar 
um Porsche para andar numa estra-
da com limite de 20 km/1i." 

[liO 
DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO 4612021 
PREGÃO ELETRÕNICO 2412021 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, através do Departamento de Compras e Licitações resolvem comunicar 
a decisão de Recurso administrativo interposto pala empresa GO Vendas Eletrônicas; 
1. Conclui-se pelo DEFERIMENTO TOTAL do recurso interposto pela recorrente e, informa-se que após 
análise realizada, decide-se por REABILITAR recorrente nos lides em que havia sido inabilitada 
Cruz Machado, 20 de maio de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) 

NU 	vLE ERVA MATE LTDA, CNPJ: 75.144.13910001-08 torna público que foi 

conce15jdio pelo IAT, a Renovação da Licença Ambiental de Operação pata PRODUÇÃO 

DE TERERÉ, TORREFAÇÃO DE CHÁ E SAPECAMENTO DE ERVA MATE, implantada 

NO MUNICJPIO DE UNIÃO DA VITORIA - PR, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO PAULA 

PERIZZOLO, 1248, CEP 84.600-000. 

r 	' 
SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) 

NUTRIVALE ERVA MATE LTDA, CNPJ: 75.144.13910001-08 toma público que irá requerer 
ao IA1 a Renovação da Licença Ambinntal de Operação pata PRODUÇÃO DE TERERE, 

TORREFAÇÃO DE CHÁ E SAPECAMENTO DE ERVA MATE, implantada NO MUNICIPIO 

DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO PAULA PER(ZZOLO, 
1248, CEP 84.600-000. 

DISSENHA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
CNPJ: 81.638.26410001-77 

NIRE: 41300009058 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Diretor Presidente da sociedade DISSENHA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Sr. José Nelson Disse-
nha Neto, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Geral da saciedade, CONVOCA todos 
os acionistas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na onde da empresa, 
à Rua Emilio Krnni, n'SOE, Bairro Rocio, Muolcipio de União da Vitória, Paraná, no dia 3110512021 às 
tO:OOhs em primeira chamada ou às 10:15hs em segunda chamada, com qualquer quórum, para deli-
beração da seguinte ordem do dia: 
ai Exame do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercido encerrado em 
3111212020; 

- b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUIÇÃO E 
DO MOBILIÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Sede: Rua Barão do Rio Branco, n" 233-84800-100—União da Vitória Fone: (42)3522-2399 E-niail: sticssuva@sbcmuvaorg.br  
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS 

O Presidente da entidade supra, em cumprimento ao artigo 77 do Estatuto Social da Entidade, dá conhecimento que foi 
registrada junto à Comissão Eleitoral da Entidade, uma Única chapa para concorrer à eleição que será realizada dias 08 
e 09 de junho de 2021. A chapa "União e Luta' foi registrada corno número 1, com a seguinte composição: DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA - TITULARES: Presidente: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS, 1" Vice-Presidente: LORENÇO GIRINO 
DOS SANTOS, 20  Vice-Presidente: ROSELI FERREIRA CARDOSO Z4TORSKI, Secretário Gera/: ITACIR BR4Z BAZZ 
Secretário GeralAdjuríto: MARCOS AURÉLIO HAUMANN, Secretário de Finanças: WILMAR RODRIGUES o Secretário 
Adjunto de Finanças: MATILDE FUCK. DIRETORIA ADMINISTRATIVA - SUPLENTES: CELIO ITACIR ANTUNES, 
DIRCEU DE SOUZA, MARLENE APARECIDA BARBOSA e GILBERTO PASCOAL/NO DOS SANTOS. CONSELHO 
FISCAL - TITULARES. CLAUDIO GLA48, WILSON WALTER OLINEK e GABRIEL RIBEIRO. CONSELHO FISCAL - 
SUPLENTES: SEZ4R RIBEIRO DOS SANTOSeALAELC!O SZEREMETA. CONSELHO DEREPRESEN TANTES JUNTO 
A FETRACONSPAR— TITULARES: JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS. CONSELHO DE REPRESENTANTES JUNTO A 
FETRACONSPAR SUPLENTES: ITACIR BRAZ BAZZI. A partir da data da publicação deste Edital, no Diário Oficial do 
Estado do Paraná, fica aberto o prazo de 03 (três) dias, ou seja, 2410512021 (segunda-feira), 2510512021 (terça-feira) e 
2610512021 (quarta-feira), para impugnação de candidaturas, conforme preceitua o artigo 79 do Estatuto Social. Os pedidos 
de impugnação serão dirigidos por associado da entidade, ao presidente do sindicato, na formado Estatuto Social. Durante o 
prazo para impugnação, a secretaria manterá expedia -ria na sede do Sindicato, sito à Rua Barão do Rio Branco, n" 233, em - 

União da Vitória/PR, no horário das 08h00 às 16h00. Este Edital também será publicado nos jornais O Comércio e Diário do 
fu te. União da Vitória , 21 de maio de 2021 = JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS - Presidente. 


