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do entre a Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado e a empresa 
vencedora do Pregão Eletrônico 
7412021, referente ao processo 
licitatório 171/2021, que tem por 
objeto a aquisição de produtos 
de limpeza, destinados para Se-
cretária de Educação, CMEIS, 
Escolas Municipais e Casa Fa-
miliar Rural. 
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° 00912018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666193 no que for pertinente à 
execução dos contratos. 
Art. 30 - 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 16 de agosto de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 37112021 

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° 
00912018, RESOLVE 

Art. 1° - Designa a servidora Li-
liane Aparecida Wendt Malek, 
matrícula n 0 1443, ocupante do 
cargo de técnico em higiene 
dental, para acompanhar e fis-
calizar, como titular, a execução 
do Contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Cruz Ma-
chado e a empresa vencedora 
do Pregão Eletrônico 7512021, 
referente ao processo licitatório 
17212021, que tem por objeto a 
contratação de serviços de la-
boratório de próteses dentarias 
para confecção das próteses, 
suprindo assim a demanda do 
município para reabilitação pro-
tética através de Laboratórios 
Regionais de Próteses dentaria 
(LRPD). 
Art. 2 0  - 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 0  - 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 16 de agosto de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 372/2021 
DATA: 17 DE AGOSTO DE 

2021. 

SÚMULA: Concede licença es-
pecial a título de prêmio para a 
servidora Marcia Luczkiewicz. 

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

CONCEDER 

À servidora, Marcia Luczkiewicz 
(matr. n° 633), CTPS no 
00379/00054-PR e RG 
7.146.919-0/PR, admitida em 
04/06/2003, em conformida-
de com a Lei Complemen-
tar n° 00112006, art. 94, se-
ção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 201312018, (parcela 1/3), 
no período de 1710812021 a 
1510912021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 17 de 
agosto de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO n°. 
15/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos dezesseis dias do mês de 
agosto de dois mil e vinte um, às 
nove e trinta horas, reuniram-se 
na sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, n° 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, S ra 

Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, 
Sra Lilian Maciel de Oliveira e 
Sr° Luiz Fernando Soares Ga-
belini, para a sessão pública do 
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processo de credenciamento de 
interessados que preencham os 
requisitos previstos neste Edi-
tal para locação de Barracão 
com aproximadamente 430 m 2 , 

contendo banheiros e salas em 
anexo, destinado para as ativi-
dades desenvolvidas pelo De-
partamento de Cultura no proje-
to "Barracão das Artes" 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio verificaram que 
decorrido o prazo de tolerância 
definido no preâmbulo do Edital, 
restou constatada a inexistência 
de interessados em participar do 
ertame. 

Em conformidade com o Art. 
6°, do Decreto Estadual n° 
4507/2009, o Edital de creden-
ciamento permanecerá disponí-
vel, durante toda sua vigência, 
em sítio eletrônico oficial e na 
sede do órgão ou da entidade 
contratante, podendo receber 
credenciados. 

Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
..: 	Presidente da CPL  

viços gerais na Casa Familiar 
desta municipalidade, devendo 
a contratação ocorrer confor-
me necessidade e o interesse 
público, obedecidas às especi-
ficações, normas e justificativa 
constantes do presente Edital. 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666/93, Lei Esta-
dual 15.608 e as demais dispo-
sições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, median-
te a celebração de contrato de 
credenciamento de prestação 
de serviços, conforme as condi-
ções 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 
17/08/2021 as 16:00 (dezes-
seis) horas até dia 08/09/2021 
às 09:30h. O credenciamento 
terá validade de 12 (doze) me-
ses, podendo durante seu perí-
odo de vigência receber novos 
credenciados que serão classifi-
cados nos prazos estimados no 
edital. 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 17/2021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado — PR torna público que 
estará recebendo, documenta-
ção para o Credencíamento de 
pessoas físicas, sendo profis-
sionais autônomos, para pres-
tar serviços de auxiliar de ser- 

O Edital completo poderá ser ob-
tido pelos interessados na CPL, 
em meio magnético, mediante 
entrega de pendrive, de segun-
da a sexta-feira, no horário de 
14:00 às 17:00 horas ou pelo 
endereço eletrônico http://www. 
pmcm.pr.gov.br/. Quaisquer dú-
vidas contatar pelo telefone (42) 
3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado. 16 de agosto de 
2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da Comissão 

de Licitação 
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a4i Paraná 

LIPO DUBAI 

O Paraná será o protagonista do Pavilhão do Brasil na Expo Dubai 2020, 
exposição internacional que acontecerá de 10  17 de outubro. O evento concentra 
mais de 190 países em 181 dias e espera receber 25 milhões de visitantes. O 
Paraná será o primeiro estado a assumir o pavilhão brasileiro na feira, que tem 
como objetivo mostrar o desenvolvimento tecnológico dos países e discutir 
as perspectivas do futuro da sociedade. "Essa feira é uma oportunidade de 
se recolocar no tabuleiro no pós-pandemia e apresentar para o mundo nosso 
agronegócio, mostrar que nosso parque automotivo é um dos maiores da América 
Latina, que nosso setor de inovação e tecnologia é um dos melhores do mundo", 
disse o Governador Ratinho Junior. 

Ei Ji*ail 
emetor-presidente da lnvest Paraná, Eduardo Bekim, participou da reunião 

de trabalho em Cascavel para detalhar a Expo Dubai 2020, evento que acontece 
nos Emirados Árabes Unidos. A lnvest Paraná é a autarquia responsável em fazer 
a ponte das cidades do Paraná que apresentarão seus produtos e a organização 
do evento. O objetivo do Paraná ao participar da feira internacional é mostrar 
o desenvolvimento tecnológico dos países e discutir as perspectivas do futuro. 
"Dubai é o centro comercial do mundo, colocar láos produtos de Cascavel, as 
marcas do Oeste do Paraná, de fato é uma decisão inteligente", afirma o prefeito 
t.eonaldo Paranhos. 

Casa Fácil 

O prefeito de Cianorte, Marco Franzato, anunciou junto ao governador do 
Estado, Ratinho Júnior, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo, Márcio Nunes, a construção de mil casas populares pela Companhia 
de Habitação do Paraná - Cohapar, por meio do programa Casa Fácil. A iniciativa 
é destinada às famílias com renda mensal bruta de até três salários mínimos, que 
terão subsidio do governo para cobrir o valor de entrada. "Este é o maior programa 
habitacional já realizado em Cianorte, pelo qual vamos proporcionar o acesso à 
casa própria com condições de pagamento facilitadas para quem mais precisa", 
destacou Franzato. 
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AVISO DE UCITAÇÀO 
PREGÃO ELETRÕNICO n'. 75/2021 

PROCESSO n 17212021 

OBJETO CarolAs objeto desta Jrtrtaçáo a xoetrataçde de  empresa especriarzada para o Registro de Preço deptvsodo a crtntrataçdo 
de seroçris de Ira1onode proteses denlanas para canfeoçdo das proteses. St41erdO assoo a demanda do rrunropo para reiadiaçdo 
pmotetros iaraeesde Lsootiaceroo Reg.oears de Proteses dentam (LRPD). em seus tens conforme esçrecAc.açôes constantes doAneso 
1 deste eddia 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. das 16:03 do dia 17RE,'2021 ás 03100 horas do dia 03)0912021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 03;01 às 0329 horas do dia 0310912021 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 09 -33 horas do dia 03109/2021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO: Ptaonsa Eletrõnrca Bolsa de LodaTdes e Lestes. atreves do OrNo 
elelodeaso emwblmenproem 'Acesso de ~no - hcdaçdes 
REFERÊNCIA DE TEMPO ,. h41iaoo de Brasdia (DF). 
FORMA DE JULGAMENTO. MENOR PREÇO P011 ITEM 
O ed4ia complelo estará á disEosiçás dos )nleraaoadoe no ode 	.baconsprcoon, na Prefeitura Munmêia, sisa de Liataçdes, As 
Vemos 251. Cer8ro, Cnrz Ma~ no sAio elebõerco eww.pnnon pr.govda isa lotações 
Cruz Alastrado, 16 de agoeto de 2021 

Veta Mana Benzias Kraexzhls 
Pregoerra 

CREDENCIAMENTO n. 1512021 
ATA DE SESSÃO PUBUCA 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de doo mie sente em, as nove e trinta trotas. reun.rxrr.se  no sisa de Aurátoero Munapis, do 
premiada Prefeitura Munpia, sito aAo. VdÕri& n'251, Bises Centro, a Presider8eda Corniasdode Lotações. ia' treva Marra Benzia 
Kraaczyrr e membros da Equipa de Apoio. SM Laia, Maciel de Oliveira e Se Luta Fernando Soares Giaehn., para a sessAs psbhca 
do processo de medenotanereo de ,ntereasados que preendran os requeiMa peeootcn rreste Soeis para iocapao de Barractro com 
açroormxlaemente aS) rn'. nordendo banheiros e sisas em aneoo, destinado para as atrr,dades deserroolodas pelo Departamento de 
Colara no protelo 'Barracão das Artes 
Aberta a sessão a presdente e a Comissão e membros da equipe de apoer oerrfaararrr que deoorredoo prazo de toleeãrmc,a de0rr,do no 
preianbrio do Soais, restou constatada a recetência de rlefessados me participar do certame 
Em ~idade como Ari 6'. do Decreto Estudais n 4507120)9.o Edita de eeøenotamento penrnareoera dapornrxei. durante toda 
sua srghroa, em olmo elerrõnrum oficial e na sede do iogas os da entidade contratante, podendo receber roedenc.adoo 
Nada mas havendo Oalar, lo encerrada a sessão, cuja ara na asseada pelo pees.dente nrerrtros da Equipe de Apuro 

Pres.derde da CPI. 
Membro da CPI. 
h4errtfn da lYt 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕRICO n 742021 PROCESSO o' 171I2021 

OBJETO E objeto desta lotação a seleção de sociedade empresaria para aquisição de produtos de I.mpeza destinados para Secre-
lana de Educação. CMEIS Esotad Uruscopas e Casa Familiar Rural, coefonne peldicatina em anexo as processo e especdicações 
000stantesdoArrexo Ideste editaL RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16,02 do de 17106.2021 as 09.00 Issras do dia 02109/2021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 0901 ia 0329 tossa, do dia 020912021 INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS ás 09-3D horas do dia 02103(2021 LOCAL DA REAUZAÇAO DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO. Platisorma Eletróvua 
Benta de Lotações e L~ atraies do som e4etrórnrco asanb600eo,xasorn 'Acesso identificado no I.* - rotações REFERÊNCIA 
DE TEMPO horarso de Brasilia (DF) FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO  UNITÁRIO. O edrtis completo estara a dnposção 
dos enteressalos no ode esm,bõcoorrpraswn, na Prefeitura bejnsis, sisa de Losdações. Ao. Nodria 251. Cedro, Cruz Uarhadol°R. 
no silo elelróeco owoeperan pr.gosbr líni, lotações Cruz Madrado, 16 de agosto de 2021 

Vera Mana Benzias IirawczyI. 
Pregoeira 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de Deperrsa 47)2021. Interessado: Sea.ta,la Muelcria de Educação. 
A osla dos elementos contidos no presente processo devidamente us*fcudo. CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO prenda 
DISPENSA em nordcrmstade es disposto no artigo 24 mnceos 11 da Lei Faderel 8.666.03. em eepeclia es disposto no atiço 26 da Lei de 
Lotações. RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO o' 201(2021 Aulonzo em corroer~ a 
p000ederse á prestação doo servçoo nos termos da adpadcação espedrda pela Conrissão Permanente de Lotação, cordoorne atraso 
descolo: OBJETO. A presente dispensa de lotação ousa á atu.s,ção  de Central Telelderca lodoso seres de ins*isaçâo deaiatamoa para 
á Escola Msmcrpis Professora Altere Barczde da Linha Alosa desta mudoigisdade. Faeorecoio: PREMER SERVIÇOS EM TELECOMU-
NICAÇÕES LTDA Arsc,da mm CNPJ 05.269.5791-40 Visor Tola R$6.840.03 (seis vis oõoceelose quarenta moias) Fundamento Lega 
Artigo 24 Inciso Ilda Lei n'860393 Justsficatrea arseoa nos antosdoprocessode deltteesadetotação n47I202l Elemento de Despesa 
3.30339.030303e4402520300.03Dotaçãoorçamentaruro2.03,Z024.3.3.03.40e09.Ot.2102t.4.4.03.S2 Determino, axrda que sep 
dada a dormia putdiadade tega, em espontis a peseta no capst do artigo 26 da Ler Poderia n' 8.609)03, e que, aços. sela o presente 
eogredier6edevidamente estando e arqueado. Cruz Maclsaio-PR 12 de agogis de 2021 

Preferlo Municie 

CREDENCLAMENTOn'. 031/2021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS D EI4A)0UTAÇÃO 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois ml e vinte um, as rosne horas, mesnisam-se na sela de AsolAdros Mooicqsis. do Prado da 
Prefeitura MuocOis sito a Au Vrórmo n' 251 Berro Centro, a Presidente da Comissão de Lotações, Sr' Vera Maria Benzias kraeczêN e 
membros da Equipe de Apori, Sr- Liras Maciel de Olverra e Sr' lust Fernando Soares Gáselani para procederem a anises e pigarrsento 
dos documentos de hiasírtação dos proponentes Rosei: Sarede Wemois e Untes Marra Fiásane Trenrsd, orteressalos no crederrciarserdo 
00112021. A documentação apresentada for conferoda e mubscada pela presidente da CPL, e demais nrembrss. durante a conferência da 
docuanereação a Comssão reostatos que a interessada Artes Marra Frãoane Treooci, possui cegõcado de t4crssor de enieerrnagenm, 
porem a sua habitação junto as Conselho da calegooa consta conto 'auziram de enfermagem, não estalido haltiltada a exercer o cego 
Acima coeforrrre eo0do no edIs 

 
Portanto. para o item 03. Prohnsornis Tecima em Enfermagem - Hosp(5, hiabta-se apta as cnedesn-

~rito somente a proponente Roseli Swed Werros. O restAndo sena pubbosado no 510 da prefeitura mues41s esmo prnctrr p0 pos br. 
sena concededo o prazo mroumsis de 05 (coros) dias uteo a coroar desta disd Nada mas havendo Soar, loi encenada a sessão. corja ala 
vai assoada pelo presidente membros da Equipe de Apoio 

Vera Marra Benzia Kraeenzylr Pnesuieete da CPI 
Lua, Macia de Oliveira Merrtsrn da CPI. 

Luz Feesaedo Soares Gabelirs llerrr&o da CPL 

CIDADANIA E 
ITABI LIDADE 

coso CAro dovres 

Sega Sexta 

20ts25 e 151i200 
106.SFM 
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