
- 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
4 	 Departamento de Compras e Licitações 	 COMPRAS E 

Avenida Vitória, 251- Centro - Cruz Machado - PR 	 LICITAÇÕES 

	

CRUZ MACHADO 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09 	 » 

	

Pava  todos 	 Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licitacao)pmcm.pr.gov.br  
www-pmcm.pr.gov.br 	

000052 

CREDENCIAMENTO n°. 1512021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 10 (dez) horas, 
reuniram-se na sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Comissão de Licitação, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e o Sr(o) Luiz 
Fernando Soares Gabelini para procederem à análise e julgamento dos documentos de 
habilitação do proponente José Ernesto Moretto, inscrito no CPF: 426.570.249-04, interessado 
no credenciamento 1512021, cujo objeto é a locação de Barracão com aproximadamente 430 
M2, contendo banheiros e salas em anexo, destinado para as atividades desenvolvidas 
pelo Departamento de Cultura no projeto "Barracão das Artes". 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e demais 
membros, estando em conformidade com o exigido no edital. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.qov.br , será concedido 
o prazo recursal a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo presidente 
membros da Comissão de Licitação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Liliaciel 
Membro da CPL 



o Edital do Pregão Eletrônico 
6812021, quanto a seguinte situ-
ação: 

• Altera-se o valor unitário e to-
tal do item 01 (cód. material 
41010001)do Anexo IA — Plani-
lha de Detalhamento dos Itens: 
Onde se lê: Preço unitário má-
ximo: R$ 5,65 e Preço Total: R$ 
110.740,00 
Leia-se: Preço unitário máxi-
mo: R$ 5,82 e Preço Total: R$ 
114.072,00 

-Altera-se o valor unitário e to-
tal do item 02 (cód. material 
41010329) do Anexo IA — Plani-
lha de Detalhamento dos Itens: 
Onde se lê: Preço unitário má-
ximo: R$ 4,40 e Preço Total: R$ 
211.200,00 
Leia-se: Preço unitário máxi-
mo: R$ 4,54 e Preço Total: R$ 
217.920,00 

-Altera-se o valor total do pro-
cesso: 
Onde se lê: R$ 324.710,00 
(Trezentos e vinte e quatro mil 
setecentos e dez reais) 
Leia-se: 334.762,00 (Trezentos 
e trinta e quatro mil setecentos 
e sessenta e dois reais) 

LIM- 

Altera-se a data e hora de aber-
tura do referido certame para o 
dia 03/0912021 às 14:30 horas 

Cruz Machado, 19 de agosto de 
2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

CREDENCIAMENTO n°. 
15/2021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMEN- 
TO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

Aos dezenove dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte e um, 

às 10 (dez) horas, reuniram-se 
na sala do Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr(a) 
Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Comissão de Li-
citação, Sr(a) Lilian Maciel de 
Oliveira e o Sr(o) Luiz Fernando 
Soares Gabelini para procede-
rem à análise e julgamento dos 
documentos de habilitação do 
proponente José Ernesto Moret-
to, inscrito no CPF: 426.570.249-
04, interessado no credencia-
mento 15/2021, cujo objeto é a 
locação de Barracão com apro-
ximadamente 430 m 2, contendo 
banheiros e salas em anexo, 
destinado para as atividades de-
senvolvidas pelo Departamento 
de Cultura no projeto "Barracão 
das Artes". 
A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL, e demais 
membros, estando em conformi-
dade com o exigido no edital. 

O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br, será concedido 
o prazo recursal a contar desta 
data. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

' lhana 

EXTRATO DE CONTRATO N - 
129/2021 

PROCESSO N° 16512021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

047/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: PREMIER TE-
LECOM-PREMIER SERV. EM 
TELEC000MUNICAÇÕES 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à aquisição de 
Central Telefônica incluso ser -
viços de instalação destinados 
para à Escola Municipal Profes-
sora Milene Barczak da Linha 
Vitória desta municipalidade. 

DATA DA VIGÊNCIA: 19 de 
agosto de 2021 a 19 de agosto 
de 2022 
VALOR DE CONTRATO: R$ 
6.840,00 (seis mil e oitocentos 
quarenta reais) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 
FORO: Comarca de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado 

CONTRATANTE 

PREM lER TELECOM-PRE- 
MIER SERV. EM 

TELECOCOMUNICAÇÕES 
CONTRATADA 

11w w w. p mcm. p r.q ov.b ri 
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INÉDITO NO PAÍS 

1' prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), vai 
inhar á Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o 

F. _ o Municipal de Compliance e Governança (FMCG) que será 
gerido pela Secretaria Municipal de Transparência e Governança. O 
fundo, inédito no País, vai financiar, além de gestão da governança, 
ações e programas para prevenir, fiscalizar e reprimir a corrupção no 
âmbito da administração pública. "Este fundo ajudará a consolidar 
as mudanças que estamos fazendo na prefeitura. Atualmente, Foz 
tem as contas municipais aprovadas pelo Tribunal de Contas sem 
nenhuma ressalva. Essa é a marca que queremos deixar de legado 
para os iguaçuenses", disse Chico Brasileiro. 

Futivo ^Pwná 
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, reiterou o compromisso do 

Governo Estadual em projetar e transformar em realidade o futuro 
do Paraná. "Um dos pontos que vai alavancar o parque industrial do 
Paraná é o Plano Estadual do Gás. Está, inclusive, aberta a consulta 
pública sobre esse plano, que atende ás diretrizes do novo Mercado 
do Gás, um marco legal do setor no Brasil. O plano estadual prevê 
investimentos de R$ 3,36 bilhões e ligações de pelo menos 127 
mil novos usuários. Isso vai garantir menor preço ao consumidor, 
emprego e economia aquecida no Paraná", disse. 

Da Redação ADI-PR Curitiba 
.ic'J-p(COtfl o: 

na publicada simultanedrnente em 22 jornais e portais 
associados Saiba mais em www.adipr.com.br  

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO 

R. DA CUNHA WEGRZYN (AGRIPEC) toma público que requereu ao 
Instituto Água e Terra - IAT a Licença de Instalação, para o comercio de 
produtos agrotóxicos, seus componentes e afins - com armazenagem, 
localizada na Rua Francisco Brzezinski, 590, Centro, município de Paulo 
Fronfin, estado do Paraná. 

ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°7512021 PROCESSO 172/2021 
A Peegoela atraem do Depalarnenio de Ijcitações resolve mongil a padoação do asno de Ilolação 
rateree4e ao pregão 7412021 no que se refere á seguiste sõuação Na 7u8/hcação do cOa 16 de agosto 
de 2021. edçáo n°2294 do carro O6ccA e na pshacação do dia 1710812021. edição n°6584 do Jcada 
O Comercio.  Onde se te Constitui obeio desta licita*a contratação de empresa enpeaatzada para 
o Registro de Preço objehnaroto a contratação de leso/Pos de laloraloro de peoteses dentanas para 
confecção das proteses. sLpnrsto arscm a demanda do munope para resoAtação prole/os atrases de 
4toratonss Regionais de Pnotenes dentana (LRPO), em seus itaris noofnrrne espec,foaçdes constantes 
doAsexo I deste eddd. 
Lata-se: Constitui situe desta lotação a contratação de empresa espeaalczada rEpIsando a Contra-
tação de seereços de Ioeatnrro de proteses deetanas para Confecção das prol~. suprindo ass i m 
a drenarda do meendipio para reat,ictação prnietoa, atraseS de LrEoratorms Regionais de Proteses 
derrlada(LRPD), ore acue tens conforme especcbcações constarSes do Anexo i deste odIai 
Permanecem cnatteradar todas as drenas ovsiçtes Constantes na putocação originária 

Vera Mana Benzais Krawczylc 
Pregoerra 

Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui no•C 

de acordo conri 
iss normas exigidas na 

• 

 

Assembleias 
• Demostrações financeiras 
• Batanços 

CREDENC/AMENTOn° 15/2021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS 06 FIASUTAÇAO 
Aos deznnnee doe do mis de agosto de doo mil 
e orne e um. as lO (dez) lonas, reunean-se na 
saiado Audõbror Municipal, do presido da Prole,- 
tara Uun4cei, 

silo 
 a As Woe n°251 Sagro 

Cnnlmn, a Presidente da Comendo de Lmeaçr3es. 
Sr(a) Vera Mana Benzat Kraaczylc e membros 
da Co~ de Lita. Sr(a) Lct,an Marrei de 
Oliveira no St(o) Luiz Fernando Soares CrEreI,-
cl para procederem a arame e julgamento dos 
donunsentos de habitação do proponente Jose 
Emnesto Mereoo, mano no CPS: 426,570 249 l-
04, interressecio mor toederocarrenio 1572021 cujo 
rEgelo é a locação de Barracão coso apcnunncada. 
mente 433 m', contendo banheiros e saias em 
anoso, destinado para as atividades desennol-

vidas pelo Departameeto de Cultura no propto 
*Barracão das AOes 
A docorrentação apresentada foi contenda e no-
tocada pela presidente da CPL. e densas srrem-
bros. estando em nonicarnidade com o exigido 
no eStai 
O resultado xará publicado no sito da pneiedura 
muncresi wumplrxorrpr.gon Es, sena concedo/o o 
prazorecrurnai a conta destacaia 
Nada mais havendo tratar, foi encerrada a nos. 
são, ou/a ata na assoada pelo Presidente n'em-
brns da Cornosão de Lo/ação 

Vera Mana Benza, Kranozyk 
Presidente da CPL 

Lican Macat Membro da CPL 
Luz Fernando Soares Cabelos Membro da CPL 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Pararia 

A,- Presidente GeMo Vargas s/ n°. Centro 
Fone/Pa (042)3554-1404- CEP84620- 	- 

Cruz Macitn,adolPR 
E-mal carnaracnsoha.corn 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0772021 
EDITAL DE DSPENSAOE(2021 -CM 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EAOJIJL3CAÇAO 

O presidente do Legataileo Mussiçai. SR ALMR 
OTTO. no uso de suar atritsaçifes que lhe con-
fere a lega/ação em rogor, especcainrente a Lei 
Federai n 8.666193 e soai aiteraçs3es legas, a 
nota do parecer Condussin exarado pela narrris. 
são de lotações, RESOLVE 
HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente As-  
pensa de 1~ restes termos 
Processo n°07/2021 Lccaação n°08/2021 
Modalidade Dispensa de Lbitaçào 
Data do Extrato de Dispensa 13 de agosto de 
202. Data da 1-foerologação 18 de agosto de, 
202 Data daAd1udcação 18deagostode. 
2021. CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO- PR.-CNP~ sob o ri-
01.507.273.0001-90 
CONTRATADO WEBGENIUM SYSTEM LTDA. 
pessoa jurssõca de dre4o posado, udo a Rua 
Marecõsei Roridon. 1761,Basro Cento. CEP 
85801-170. Cidade de C~ -  P8,. Inscrita 
ssCNPJ. 58326 t.97 
OBJETO: Seiniço de Hospedagem anual do sue 
da Càrsara Mueiepa de Cruz Machatto-PR, do-  
moo: .caeralaauzmacha3o pr gim Um 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO. 
R$ 1.855.49(um mi, seiscentos e unem reais e 

qiamerexe e centaoos(. 

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12)doze meses) 
RESPALDO LEGAL Art, 24'. 1~ 11 da Lei Fe-
dexai n18.006193. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARA Serviços de Pmo-
oessarnerslu de dados: 01012.0013,3 90.40.5   
7650008 
RESPALDO LEGAL. ArI, 24°. Inciso 11 da Lei Fe.  
derein'8 000193 
APLICAÇÃO DE MULTA: Compete a Corexatante 
FORO. Comarca de Ursão da vitorna Estado do 
Pararia 
Cruz Machado. es, 18 de agosto de 2021 

ALV1R OTTO 
Presidente do LadrEeo Mutcoçai 

Exercias de 2021 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N°68/2021 
PROCESSOS' 161/2021 

A pnegceéa do Muntço de Cruz Machado- P8 
atreves do Departanerdo de Comprar e Licita-
ções resolve neol/car o Eddd do Pregão EleItAs,-
co 68021. quanto a seguinte situação: 

Amora-ore o valor untam e lotei do fean 01 (coei. 

olor/ai 41010001) do Anexo IA - Ptariisa de 
Deilhanrento dos Itens Onde se A: Preço uda-
tsr magimo R$ 5,65 e Preço Total: 89110.740.00 
Lesa-se Preço cn6aro man,nno: 8$ 5.82 e Prego 
Totai. R$ 114.072,00 A/lera-se o valor untam 
e lota do feno 02 )cgd material41010329) do 
8/moo IA - Rar&ha de Deilhasento dos teto: 
Onde se te Preço ucélatio macrro: 8$ 4.40 e 
Preço Totai. 8$ 211.200,00 Leia-se: Preço carta-  
rio masirro R$d.Sde Preço Total: R5217920.00 
Alteram 0 olor lota do processo. 
Onde se A. 8$ 324.7 10,00 Trezentos e vi n te e 
Quatro mi setecentos e dez reais) 

Lera-se: 334,762.00 (Trezentos e Diria e quatro 

ml setecentos e sessenta e dos leso) 

Mera-se a data e hora de rEcrIara do relendo 
certa'ne para o dia ç3/0912021 as 1430hora 
Cruz Machado. l9de agosto de 2021 

Vera Mana Beezak Krasrczyls 
Pregoeira 
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ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 74/2021 
PROCESSO 171/2021 

A Pregoeira atrases do Departamento de Lo.-
laçoes resotne comigo a piSlidação do aoao de 
lotação, referente ao pregão 7412021 no que se 
refere á seguinte ucoação. Na pobloação do dia 
16 de agosto de 2021, edição o' 2294 doO/ano 
Oficiei e na psticação do da 174/6/2021. edi-
ção n°6584do Jornal O Comercio, Onde nelé 
É objeto desta lotação a seleção de soccndade 
ennpresãna para aquéição de produtos de li'.-
peno destinados para Secretaria de Edacação. 
CMEIS. Escolas Municipais e Cana Famliar Ru-
rei, conforme tiotoatloa  mim anexo ao processo 
e especificações constantes do Anexo 1 doce 
edel Leia-se. E obefo desta lotação a sele-
ção de sociedade enrpresania pane o Registro 
de Preços objetivando a açacsção de produtos 
de lcsrpeza. dest.nados pata Secretaria de Edu. 
nação. CMEIS. Escolas Municipais e Casa 'a-
mica, Rumei, cordomne pcslcfoatmoa em ameno as 
prncesxo e especificações constantes do Anexo 
1 deste edital 
Permanecem esMeradas todas as demas corrE 
pIes constantes na pcLibcaÇão ongincarca 

Vera Maria Beez* Krawczyft 


