
LEI Nº: 1.739/2021 
DATA: 18 de junho de 2021.

EMENTA: “Dispõe sobre a re-
estruturação do Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-

le social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos 
recursos do Fundo, com orga-
nização e ação independentes 
e em harmonia com os órgãos 
da Administração Pública Muni-
cipal, competindo-lhe:

I - Elaborar parecer sobre as 
prestações de contas, conforme 
previsto no parágrafo único do 
art. 31 da Lei Federal nº 14.113, 
de 2020;
II - Supervisionar o censo esco-
lar anual e a elaboração da pro-
posta orçamentária anual, obje-
tivando concorrer para o regular 
e tempestivo tratamento e enca-
minhamento dos dados estatísti-
cos e financeiros que alicerçam 
a operacionalização do Fundo;
III - acompanhar a aplicação dos 
recursos federais transferidos à 
conta do Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar- 
PNATE e do Programa de Apoio 
aos Sistemas de Ensino para 
Atendimento à Educação de Jo-
vens e Adultos - PEJA;
IV- Acompanhar a aplicação dos 
recursos federais transferidos à 
conta dos programas nacionais 
do governo federal em anda-
mento no Município;
V - Receber e analisar as pres-
tações de contas referentes aos 
programas referidos nos incisos 
III e IV do "caput" deste artigo, 
formulando pareceres conclusi-

lorização dos Profissionais da 
Educação - CACS-FUNDEB, 
em conformidade com o artigo 
212-A da Constituição Federal, 
regulamentado na forma da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de de-
zembro de 2.020. ” 

A Câmara Municipal de Cruz 
Machado, Estado do Paraná 
APROVOU o Projeto de Lei n°: 
1.814/2021 de autoria do Po-
der Executivo Municipal, e eu 
ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições conforme art. 63 e 
item III do art. 77 da Lei Orgâni-
ca do Município de Cruz Macha-
do SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
no Município de Cruz Machado/
PR - CACS-FUNDEB, em con-
formidade com o artigo 212-A 
da Constituição Federal, regu-
lamentado na forma da Lei Fe-
deral nº 14.113, 25 de dezembro 
de 2020, fica reestruturado de 
acordo com as disposições des-
ta lei.
 
Art. 2º - O CACS-FUNDEB 
tem por finalidade proceder ao 
acompanhamento e ao contro-
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vos acerca da aplicação desses 
recursos e encaminhando-os ao 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação- FNDE;
VI - Examinar os registros con-
tábeis e demonstrativos geren-
ciais mensais e atualizados re-
lativos aos recursos repassados 
ou retidos à conta do Fundo;
VII - atualizar o regimento inter-
no, observado o disposto nesta 
lei.
 
Art. 3º - O CACS-FUNDEB po-
derá, sempre que julgar conve-
niente:
I - Apresentar, ao Poder Legis-
lativo e aos órgãos de controle 
interno e externo, manifestação 
formal acerca dos registros con-
tábeis e dos demonstrativos ge-
renciais do Fundo, dando ampla 
transparência ao documento em 
sítio da internet;
II - Convocar, por decisão da 
maioria de seus membros, o 
Secretário Municipal de Educa-
ção ou servidor equivalente para 
prestar esclarecimentos acerca 
do fluxo de recursos e da exe-
cução das despesas do Fundo, 
devendo a autoridade convoca-
da apresentar-se em prazo não 
superior a 30 (trinta) dias;
III - Requisitar ao Poder Execu-
tivo cópia de documentos, com 
prazo para fornecimento não su-
perior a 20 (vinte) dias, referen-
tes a:
a) licitação, empenho, liquida-
ção e pagamento de obras e de 
serviços custeados com recur-
sos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos pro-
fissionais da educação, com a 
discriminação dos servidores 
em efetivo exercício na educa-
ção básica e a indicação do o 
respectivo nível, modalidade ou 
tipo de estabelecimento a que 
se encontrarem vinculados;
c) convênios/parcerias com as 
instituições comunitárias, con-

fessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos;
d) outras informações neces-
sárias ao desempenho de suas 
funções;
IV - Realizar visitas para verifi-
car, "in loco", entre outras ques-
tões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de 
obras e serviços realizados pe-
las instituições escolares com 
recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de 
transporte escolar;
c) a utilização, em benefício do 
sistema de ensino, de bens ad-
quiridos com recursos do Fundo 
para esse fim.
 
Art. 4º - A fiscalização e o con-
trole do cumprimento do dispos-
to no art. 212-A da Constituição 
Federal, especialmente em re-
lação à aplicação da totalidade 
dos recursos do Fundo, serão 
exercidos pelo CACS-FUNDEB.
 
Art. 5º - O CACS-FUNDEB de-
verá elaborar e apresentar ao 
Poder Executivo parecer refe-
rente à prestação de contas dos 
recursos do Fundo.
Parágrafo único. O parecer deve 
ser apresentado em até 30 (trin-
ta) dias antes do vencimento 
do prazo de apresentação da 
prestação de contas pelo Poder 
Executivo ao Tribunal de Contas 
competente, deve ocorrer até 31 
de março de cada exercício.
 
Art. 6º - O CACS-FUNDEB será 
constituído por:
I - Membros titulares, na seguin-
te conformidade:
a) 2 (dois) representantes do 
Poder Executivo, sendo pelo 
menos 1 (um) deles da Secreta-
ria Municipal de Educação;
b) 1 (um) representante dos pro-
fessores da educação básica 
pública do Município;
c) 1 (um) representante dos di-
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retores das escolas básicas pú-
blicas do Município;
d) 1 (um) representante dos ser-
vidores técnico-administrativos 
das escolas básicas públicas do 
Município;
e) 2 (dois) representantes dos 
pais/responsáveis de alunos da 
educação básica pública do Mu-
nicípio;
f) 2 (dois) representantes dos 
estudantes da educação básica 
pública do Município, devendo 
1 (um) deles ser indicado pela 
entidade de estudantes secun-
daristas;
g) 1 (um) representante do Con-
selho Tutelar, previsto na Lei Fe-
deral nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente-, indicado por seus 
pares;
h) 2 (dois) representantes de or-
ganizações da sociedade civil;
i) 1 (um) representante das es-
colas do campo;
II - Membros suplentes: para 
cada membro titular, será nome-
ado um suplente, representante 
da mesma categoria ou seg-
mento social com assento no 
Conselho, que substituirá o titu-
lar em seus impedimentos tem-
porários, provisórios e em seus 
afastamentos definitivos, ocorri-
dos antes do fim do mandato.
§ 1º Para fins da representação 
referida na alínea "h" do inciso 
I do "caput" deste artigo, as or-
ganizações da sociedade civil 
deverão atender as seguintes 
condições:
I - Ser pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, nos 
termos da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014;
II - Desenvolver atividades dire-
cionadas ao Município de Cruz 
Machado/PR;
III - estar em funcionamento há, 
no mínimo, 1 (um) ano da data 
de publicação do edital;
IV- Desenvolver atividades rela-
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representantes dos estudantes 
e dos responsáveis por alunos;
III - Pelas entidades sindicais da 
respectiva categoria, se tratar 
dos representantes de diretores 
de escola, professores e servi-
dores administrativos;
IV - Pela Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de proces-
so eletivo amplamente divulga-
do e observadas as condições 
previstas no §§ 1º e 2º do artigo 
6º desta lei, quando se tratar de 
organizações da sociedade civil 
e, se necessário, do segmento 
de estudantes e seus responsá-
veis, e os servidores técnico-ad-
ministrativos.
Parágrafo único. As indicações 
dos Conselheiros ocorrerão com 
antecedência de, no mínimo, 
(vinte) dias do término do man-
dato dos conselheiros já desig-
nados.
 
Art. 9º - Compete ao Poder Exe-
cutivo designar, por meio de de-
creto específico, os integrantes 
dos CACS-FUNDEB, em confor-
midade com as indicações refe-
ridas no artigo 8º desta lei.
 
Art. 10 - O Presidente e o Vice-
-Presidente do CACS-FUNDEB 
serão eleitos por seus pares em 
reunião do colegiado, nos ter-
mos previstos no seu regimento 
interno.
Parágrafo único. Ficam impe-
didos de ocupar as funções de 
Presidente e de Vice-Presidente 
qualquer representante do Po-
der Executivo no colegiado.
 
Art. 11 - A atuação dos membros 
do CACS-FUNDEB:
I - Não será remunerada;
II - Será considerada atividade 
de relevante interesse social;
III - Assegura isenção da obriga-
toriedade de testemunhar sobre 
informações recebidas ou pres-
tadas em razão do exercício de 
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cionadas à educação ou ao con-
trole social dos gastos públicos;
V - Não figurar como beneficiá-
ria de recursos fiscalizados pelo 
CACS-FUNDEB ou como con-
tratada pela Administração a tí-
tulo oneroso.
§ 2º Na hipótese de inexistência 
de estudantes emancipados, a 
representação estudantil pode-
rá acompanhar as reuniões do 
conselho, com direito a voz.
 
Art. 7º - Ficam impedidos de in-
tegrar o CACS-FUNDEB:
I - O Prefeito, o Vice-Prefeito e 
os Secretários Municipais, bem 
como seus cônjuges e parentes 
consangüíneos ou afins, até o 
terceiro grau;
II - O tesoureiro, contador ou 
funcionário de empresa de as-
sessoria ou consultoria que 
prestem serviços relacionados 
à administração ou ao controle 
interno dos recursos do Fundo, 
bem como cônjuges, parentes 
consanguíneos ou afins desses 
profissionais, até o terceiro grau;
III - estudantes que não sejam 
emancipados;
IV - Responsáveis por alunos ou 
representantes da sociedade ci-
vil que:
a) exerçam cargos ou funções 
públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito dos ór-
gãos do Poder Executivo;
b) prestem serviços terceiriza-
dos no âmbito do Poder Execu-
tivo.
 
Art. 8º - Os membros do CACS 
-FUNDEB, observados os impe-
dimentos previstos no artigo 7º 
desta lei, serão indicados na se-
guinte conformidade:
I - Pelo Prefeito, quando se tra-
tar de representantes do Poder 
Executivo;
II - Pelo Conselho Escolar, por 
meio de processo eletivo organi-
zado para esse fim, no caso dos 

suas atividades e sobre as pes-
soas que lhes confiarem ou de-
les receberem informações;
IV - Será considerada dia de 
efetivo exercício dos represen-
tantes de professores, diretores 
e servidores das escolas públi-
cas em atividade no Conselho;
V - Veda, no caso dos conselhei-
ros representantes de professo-
res, diretores ou servidores das 
escolas públicas, no curso do 
mandato:
a) a exoneração de ofício, de-
missão do cargo ou emprego 
sem justa causa ou transferên-
cia involuntária do estabeleci-
mento de ensino em que atuam;
b) o afastamento involuntário 
e injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do 
mandato para o qual tenha sido 
designado;
VI - Veda, no caso dos conse-
lheiros representantes dos es-
tudantes em atividade no Con-
selho, no curso do mandato, a 
atribuição de falta injustificada 
nas atividades escolares, sen-
do-lhes assegurados os direitos 
pedagógicos.
 
Art. 12. - O primeiro mandato 
dos Conselheiros do CACS-
-FUNDEB, nomeados nos ter-
mos desta lei terá vigência até 
31 de dezembro de 2022.
Parágrafo único. Caberá aos 
atuais membros do CACS-
-FUNDEB exercer as funções 
acompanhamento e de controle 
previstas na legislação até a as-
sunção dos novos membros do 
colegiado nomeados nos termos 
desta lei.
 
Art. 13. - A partir de 1º de janeiro 
do terceiro ano de mandato do 
Prefeito, o mandato dos mem-
bros do CACS-FUNDEB será de 
4 (quatro) anos, vedada a recon-
dução para o próximo mandato.
 



4 Diário Oficial do município de Cruz Machado

Edição 1145 - Cruz Machado (PR) - Terça-Feira - 3 de Janeiro de 2017

       Art. 14. - As reuniões do CACS-
-FUNDEB serão realizadas:
I - Na periodicidade definida 
pelo regimento interno, respeita-
da a frequência mínima bimes-
tral, ou por convocação de seu 
Presidente;
II - Extraordinariamente, quando 
convocadas pelo Presidente ou 
mediante solicitação por escrito 
de no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos integrantes do colegiado.
§ 1º As reuniões serão realiza-
das em primeira convocação, 
com a maioria simples dos mem-
bros do CACS-FUNDEB ou, em 
segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com os membros 
presentes.
§ 2º As deliberações serão apro-
vadas pela maioria dos mem-
bros presentes, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade 
nos casos em que o julgamento 
depender de desempate.
 
Art. 15. - O município disponi-
bilizará na internet informações 
atualizadas sobre a composi-
ção e o funcionamento do CA-
CS-FUNDEB terá continuidade 
com a inclusão:
I - Dos nomes dos Conselheiros 
e das entidades ou segmentos 
que representam;
II - Do correio eletrônico ou ou-
tro canal de contato direto com o 
Conselho;
III - Das atas de reuniões;
IV - Dos relatórios e pareceres;
V - Outros documentos produzi-
dos pelo Conselho.
 
Art. 16. - Caberá ao Poder Exe-
cutivo, com vistas à execução 
plena das competências do 
CACS- FUNDEB, assegurar:
I - Infraestrutura, condições ma-
teriais e equipamentos adequa-
dos e local para realização das 
reuniões;
II - Profissional de apoio para 
secretariar, em especial, as reu-

niões do colegiado.
 
Art. 17. - O regimento interno do 
CACS-FUNDEB deverá ser atu-
alizado e aprovado no prazo má-
ximo de até 60 (sessenta) dias 
após a posse dos Conselheiros.
 
Art. 18. - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado em, 18 de ju-
nho de 2021.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito De Cruz Machado 

            
PORTARIAS

PORTARIA N° 265/2021

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no uso e 
gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica 
do Município, considerando a 
necessidade do cumprimento 
do disposto no Artigo 67 da Lei 
de Licitações (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE
Art. 1° - Designar o  servidor 
José de Oliveira, matrícula n° 
1496, ocupante do cargo de Au-
xiliar Administrativo, para acom-
panhar e fiscalizar, como titular, 
a execução do Contrato celebra-
do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 

vencedora do Pregão Eletrônico 
48/2021, referente ao proces-
so licitatório 112/2021, que tem 
por objeto a aquisição de areia 
média lavada, pedregulho lim-
po, cimento e vergalhão para 
manutenção de vias, estradas, 
parques e demais obras desta 
municipalidade.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 17 de junho de 2021.

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 266/2021

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no uso e 
gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica 
do Município, considerando a 
necessidade do cumprimento 
do disposto no Artigo 67 da Lei 
de Licitações (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE
Art. 1° - Designar os  servido-
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Machado, Estado do Paraná, 
em 17 de junho de 2021.

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 268/2021

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no uso e 
gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica 
do Município, considerando a 
necessidade do cumprimento 
do disposto no Artigo 67 da Lei 
de Licitações (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE
Art. 1° - Designar a servidora 
Kelly C. P. Barczak, matrícula 
n°1097, ocupante do cargo de 
Nutricionista, para acompanhar 
e fiscalizar, como titular, a execu-
ção do Contrato celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado e Leucir Jocoski (pes-
soa física) CPF 089.266.479-78, 
que tem por objeto a aquisição 
de aquisição de gêneros alimen-
tícios perecíveis produzidos por 
Grupos Formais da Agricultura 
Familiar, destinados ao Pro-
grama de Alimentação Escolar 
desta municipalidade, conforme 
processo de Inexigibilidade de 
Licitação 30/2021.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 

res José de Oliveira, matrícula 
n° 1496, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo e Tassia 
Tessari, matrícula n° 1669, ocu-
pante do cargo de Engenheira 
Civil, para acompanhar e fiscali-
zar, como titular, a execução do 
Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Ma-
chado e a empresa vencedora 
do Pregão Eletrônico 49/2021, 
referente ao processo licitatório 
113/2021, que tem por objeto a 
aquisição de gavetário vertical, 
pré-moldado em concreto arma-
do, com sistema de filtragem de 
gases com 40 lóculos para ins-
talação no Cemitério Municipal. 
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 17 de junho de 2021.

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 267/2021

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI-
FICA.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no uso e 
gozo de suas legais atribuições 
resguardadas na lei Orgânica 
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do Município, considerando a 
necessidade do cumprimento 
do disposto no Artigo 67 da Lei 
de Licitações (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE
Art. 1° - Designar a servidora 
Sidnei Milczuk, matrícula n°593, 
ocupante do cargo de Técnico 
em Agropecuária e Márcio Ro-
berto Senna, matrícula n°453, 
ocupante do cargo de Médico 
Veterinário, para acompanhar 
e fiscalizar, como titular, a exe-
cução do Contrato celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado e as empresas 
Andretta Medicamentos LTDA 
com CNPJ:82.027.335/0001-
68, MZZ Comércio de produ-
tos para a saúde EIRELI com 
CNPJ:24.384.602/0001-58 
, e Comercial Agropecu-
ária do Vale LTDA com 
CNJP:79.410.395/0001-50., que 
tem por objeto a aquisição de 
materiais e medicamentos ve-
terinários destinados ao uso da 
Secretaria de Agricultura desta 
municipalidade conforme pro-
cesso de Dispensa de Licitação 
33/2021.
Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos.
Art. 3° - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 
e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
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do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 17 de junho de 2021.

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

                    

LICITAÇÕES
                

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 139/2021

PROCESSO DE INEXIGIBILI-
DADE Nº 30/2021 

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

CONTRATADO; Leucir Jocoski 
inscrito no CPF:089.266.479-78
OBJETO: A presente inexigibi-
lidade de licitação visa à aqui-
sição de gêneros alimentícios 
perecíveis produzidos por Gru-
pos Formais da Agricultura Fa-
miliar, destinados ao Programa 
de Alimentação Escolar desta 
municipalidade, através da con-
tratação do produtor Leucir Jo-
coski credenciado no processo 
de Chamada Pública 001/2021.
VALOR TOTAL: R$2.720,00 
(Dois mil setecentos e vinte re-
ais)

PRAZO DE CONTRATO: 7 me-
ses

RESPALDO LEGAL: Lei 
8.666/93 – Art. 25

                                             
Município de Cruz Machado

CONTRATANTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA-

ÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Inexigibilidade: 
30/2021. 

Interessado: Secretaria Munici-
pal de Educação.

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a INEXIGI-
BILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93, e no uso das 
atribuições que me foram confe-
ridas, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO nº 
139/2021.

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito:

OBJETO: A presente inexigibi-
lidade de licitação visa a aqui-
sição de gêneros alimentícios 
perecíveis produzidos por Gru-
pos Formais da Agricultura Fa-
miliar, destinados ao Programa 
de Alimentação Escolar desta 
municipalidade, através da con-
tratação do produtor Leucir Jo-
coski credenciado no processo 
de Chamada Pública 001/2021.

Favorecido: Leucir Jocoski ins-
crito no CPF:089.266.479-78

Valor Total R$2.720,00 (Dois mil 
setecentos e vinte reais)

Fundamento Legal Artigo 25 da 
Lei nº 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do 
processo de inexigibilidade de 
licitação nº 30/2021.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00.00.00 

Dotação orçamentária: 
06.01.2.026.3.3.90.00 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 17 de junho 
de 2021 

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATI-
VO 141/2021 

PROCESSO DE DISPENSA Nº 
34/2021 

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

CONTRATADO:Márcia Klein 
Kozak Eirelli inscrita no 
CNPJ:09.152.185/0001-24 

Carlos Nowak Confecções ins-
crita no CNPJ:12.865.951/0001-
02
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Vladimir R. Otto & CIA LTDA ins-
crita no CNPJ: 79.330.007/0001-
21
Loja Azul e Rosa Confec-
ções LTDA-ME inscrita no 
CNPJ:05.895.501/0001-05

Comercial de Secos e Mo-
lhados Otto LTDA inscrita no 
CNPJ:76.338.979/0001-74

Simone Ostrowski da Rocha ins-
crita no CNPJ:29.151.681/0001-
70

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à aquisição de 
kits para concessão do Benefí-
cio Eventual Auxílio Natalidade, 
concedido às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade e risco 
social através da Secretaria de 
Assistência Social desta munici-
palidade.

VALOR TOTAL: R$15.274,98(-
Quinze mil duzentos e setenta 
e quatro reais e noventa e oito 
centavos)
PRAZO DE CONTRATO: 2 me-
ses

RESPALDO LEGAL: Lei 
8.666/93 – Art. 24 Inciso II

Município de Cruz Machado
CONTRATANTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO

Processo de Dispensa: 
34/2021.

Interessado: Secretaria de As-
sistência Social

À vista dos elementos contidos 
no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDE-

RANDO que o PARECER JU-
RÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no 
artigo 24 inciso II da Lei Federal 
8.666/93, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO nº 
141/2021.

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito:

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à aquisição de 
kits para concessão do Benefí-
cio Eventual Auxílio Natalidade, 
concedido às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade e risco 
social através da Secretaria de 
Assistência Social desta munici-
palidade.
Favorecidos: Márcia Klein 
Kozak Eirelli inscrita no 
CNPJ:09.152.185/0001-24 
Carlos Nowak Confecções ins-
crita no CNPJ:12.865.951/0001-
02
Vladimir R. Otto & CIA LTDA ins-
crita no CNPJ: 79.330.007/0001-
21
Loja Azul e Rosa Confec-
ções LTDA-ME inscrita no 
CNPJ:05.895.501/0001-05
Comercial de Secos e Mo-
lhados Otto LTDA inscrita no 
CNPJ:76.338.979/0001-74
Simone Ostrowski da Rocha ins-
crita no CNPJ:29.151.681/0001-
70
Valor Total: R$15.274,98(Quinze 
mil duzentos e setenta e quatro 
reais e noventa e oito centavos)
Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei nº 8.666/93.

Justificativa anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-

ção nº 34/2021.

Elemento de Despesa: 
3.3.90.32.00.00.00

Dotação orçamentária: 
04.01.2.017.4.4.90.52

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado.

Cruz Machado-PR, 17 de junho 
de 2021

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Paraná 

Av. Presidente Getúlio Vargas,731- Centro 
Fone (042) 3554-1404 - CEP 84620-000 – 

Cruz Machado-Estado do Paraná. 
www.camaracruzmachado.pr.gov.br       E-mail: camara_cm@globo.com 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 01/2021 

PROCESSO nº. 04/2021 

  

AVISO DE LICITAÇÃO 
  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Filmagem, transmissão 
ao vivo, edição e gravação em mídia digital para arquivamento das sessões do Poder 
Legislativo do Município de Cruz Machado-Estado do Paraná, de acordo com as 
especificações técnicas constantes do presente edital e no termo de referência, ANEXO I e 
I.I.  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

Das 09:00 horas do dia 21 de junho de 2021 às 09:00 horas do dia 02 de julho de 2021.  

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

Das 09:01 horas às 09:59 horas do dia 02 de julho de 2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  

Às 10:00 horas do dia 02 de julho de 2021. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica 

Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br “Acesso Identificado 

no link – licitações” 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).  

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.  

MODA DE DISPUTA; ABERTO 

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:  

No endereço https://www.bll.org.br  

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO-ESTADO DO PARANÁ, 

sala de Licitações, Av. Presidente Getúlio Vargas, 731, Centro, Cruz Machado/PR.  

No sítio: https://camaracruzmachado.pr.gov.br/ 

HORÁRIO: Das 13:00 às 17:00 horas  

FONE: (0xx42)3554-1404 

  

Cruz Machado-PR, 17 de junho de 2021.  

  
  

Alvir Otto 
Presidente do Poder Legislativo 


