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ATOS 'I.I PODER 1EXECUTIVO 

LIIÍfX'(S]* 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público 
que estará recebendo, docu-
mentação para o Credencia-
mento objetivando a contrata- 

ção de Unidades Hospitalares 
para prestação de serviço mé-
dico hospitalar, especializado 
em ginecologia, obstetrícia e 
pediatria com disponibilidade de 
leitos tipo UTI para atendimento 
à gestante de médio e alto risco 
encaminhados pela Secretaria 
de Saúde desta municipalidade. 
Este credenciamento encontra-
-se fundamentado nas disposi-
ções contidas na Constituição 
Federal, Lei 8.666193, 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° 8.666193, obser -
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
03/0912021 as 09:30 (nove e 
trinta) horas até dia 24109/2021 
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. 

obtido pelos interessados na 
CPL, O edital completo estará 
à disposição dos interessados, 
na Prefeitura Municipal, sala de 
Licitações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR, e no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
link licitações. 

Cruz Machado, 02 de setembro 
de 2021. 

Vera Maria Benzak krawczyk 
Presidente CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
7812021 

PROCESSO n° 17712021 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação o Registro de Preço ob-
jetivando a contratação de em-
presa especializada para presta-
ção de serviços de equoterapia 
para atendimento de pacientes 
encaminhados pela Secretaria 
de Saúde desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
03/09/2021 às 09:00 horas do 
dia 21/09/2021. 

0 Edital completo poderá ser ABERTURA E JULGAMENTO 



de acordo com 
as normas exIgidas na 
legislação vigente 

• Assembleias 
• Demostrações hoanceiras 
• Balanços 

Pedidos de Licenças 
• Notas da esclarecimento 

Ucitaçõas 
Intimações 
Aviso ao mercado 
Súmulas 

4éfcto 
521so5o 	 1 

audio' midia 
audio profisslee.( 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n 7812021 

PROCESSO n 1  1770021 
OBJETO Constitui obelo desta lotação o Re 
gero de Preço ob)etrsarsto a nsntratação de em-
Presa especzletzada para prestação de neruços 
de ~terapia para aterolirrrentode parentes 

encaminhados; peei Seaetarra de Saude desta 
munoçadade. on seus itens cenforine espeta-
Acações constar/es do ArmeS 1 deste edeã 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
1600 do da 038190021 as 0900 horas do dia 
218190021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS P160-
POSTAS das 0001 as 0029 horas do dia 
2100002) 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 

as 0925 horas do de 21000021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLI-

CA DO PREGÃO Aataornra Etetrõrrca Bolsa 

de Lotações e Le4des. atrases do $00 eleenho-
es voswbdcomçras soer 'Acesso lder6ado se 
Itflk - Iodap7es' 

R6/FERçNCIACE oçseo luassdeBrasdia)t39 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
UNI TA RIO 
O e81Ve completo enlata a dopos.çdo dos ele-
resoados se ore soas deconrpras esnr. na  Pre-

le4ura Mrarrcçel. sala de Letaçdes. Au Vr/rrat 
251, Centro, Cruz MaclradolPR. no SiSO eletrAnu 
es wpnrarr p1 pos be hnk fedações 
Cruz Machado. 02 de setembro de 2021 

Vera Mana Benzão KtaZyk 
Pregoerra 

SANEPAR 	 PARANÁ* 

A carepeabia de ilasems,stmo da Par.,el. 5AruEFAR SaIres peSSoa çsre seqremerma ter lerei/ralo 
Arra e terra lura snermnr.çL, LI 5 ruerçi, Âe,ho.r,lal Ssesphfroa.de 1 ATO , lissa 1,, apeninse 
rregrrreolermasao S..o,m.. Se I-sproanwasrr Sam,rlmano ',FS lib lrrrrsea t-mrdemçr asreesiLI 
Iael 1.a5u doe Soeis, n. atenas.À ltoea Veb. Mremaolp.z 11,0— PA VaIledo 
OIOT 2(527 

AVISO 
CREDENCIAMENTO 1612021 

Frete/ora Munde de Cruz Machado - P16 

na pulSos que estava rsoebermdo, docurrrerda-
o pata o Crederroiarrento ob)elraan& a contra. 
p0 de Undades l4ospTiaares pata prestação 

serviço rrAd.co hopertdar especializado em 
se/elOgiA obsteltua e pediatria sons dapoebe 
SOe de Atos Iço UTI para atendimento a 98s-
rIA de riAde e dto 55/e errcarrinhãous pala 
sizelana de Saade desta munospaldade Este 
ederciasrsento co/entra-Se fui roiarserdajo nas 
~5.com. na Coosbtução Federa, 

8008193, Lei Estadual 15608 e as derrrats 
iposçotes legas e regtlarrrentames aplicaveis a 
pese. nAdAnte a celebração de coeirso de 
mdemrcian,ento de prestação de seroços. uso-
'nre as condçdes estadelecidas neste edital e 

seus acesos 

81errr o presente processo a Lei Federal o' 
6/6/93, cbrsereadas as alterações postenores 

recetarrrento dos protsoelos oesrrerdo a pato 
dia 038190021 as 06/3) (note e trela) horas 

rdia2481972021 às 09:30h Ossedesciarrento 
'aualdadede 12 (doze) 
150$, podendo dreterle seu penrodo de oigéecoa 
reber netos credeeclados que serão dassrfoa-

nos prazos estimados no edeal 
Edita] completo podera ser obtido pelos e. 
assados na CPL. O edeal esrnçteto estara a 
posção dos interessados, na Prefeitura Muni 
aí. sala de Licitações, Au Vlona 251 Centro 
uz MarhadIdPR. e 'e silo efetrôeses tw,w 
roer prgosbm liek Ioitaçôes 

uz Macdrado. 02 de setembro de 2021 

Vera Mana Benztet krzyh 
Presidente CPI 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO 17212021 

PREGÃO ELETRÔNICO 750021 

A Pregoeira do Munçrpio de Cruz Machado-
P6, nooreada etrales da Portana s0 14/2021 

comunica a decisão referente a erspogoação 

da lotação 75(2021. interposta pela empresa 
LABORATORIO DE PROTESAS DENTARLrS 

SOLUÇÃO EIREU, e quanto as mrmer6o JULGA 
IMPROCEDENTE. irsieterrnde a irrço,gnação 
apresentada. dessio as ed4d não possuir me-
nhroma irregularidade. estando em oo,rforrnstade 
soer a Lei 8600/93, Ler 105200022 e domas 

legalaçdoquhcaole 
Cruz Machado. 02 de setembro de 2021 

nora Mana senzai r/raaczyh 
Pregoeira - 

Dirmave 
,wdlrma,con,.br 

Porto União - SC 
42 3521-1111 

b 

1 
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TRECHO DE MANIFESTAÇÃO DE ENTIDADES DO SF1011 
ACROINDUSTRIAL PUBLICADO NESTA SEMANA 

• amplas cadeias produtivas e setores econômicos que representamos precisam de estabilidade, 
5,oegurança jurídica, de harmonia, enfim, para poder trabalhar. Em uma palavra, é de liberdade 

que precisamos - para empreender, gerar e compartilhar riqueza, para contratar e comercializar, 
no Brasil e no exterior. É o Estado Democrático de Direito que nos assegura essa liberdade 

empreendedora essencial numa economia capitalista, o que é o inverso de aventuras radicais, 

greves e paralisações ilegais, de qualquer politização ou part idarização nociva que, longe de 

resolver nossos problemas, certamente os agravará. 

A moderna agroindústria brasileira tem história de sucesso reconhecida mundo afora, como 

resultado da inovação e da sustentabil idade que nos tomaram potência agroambiental global. 

Somos força do progresso, do avanço, da estabilidade indispensável e não de crises evitáveis. 

Seguiremos contribuindo para a construção de um futuro de prosperidade e dinamismo para o 

Brasil, como temos feito ao longo dos últimos anos. O Brasil pode contar com nosso trabalho sério 

e comprovadamente frutifero." 

NMM0' 

(PROIBIDO ENTRAR 
SEM MÁSCARA) 

CIDADANIA E 
ITABILIDADE 

com SuMo Barros 

Seg a Sexta 
10h25 e 15h2019 

106,5 FME1 
com 


