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000147 
CREDENCIAMENTO n°. 00812022 

ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, 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 dos documentos de habilitação do 
proponente Alceu de Oliveira, interessado no credenciamento 00812022, 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e 
demais membros da Comissão de Licitação, sendo verificado que o proponente não comprovou 
atender as exigências editalícias, conforme disposto na alínea "o" do item 5.1 e exigências 
constantes na tabela do item 3 do Termo de Referência para o item 7, bem como não apresentou 
a declaração do Anexo III assinada. Portanto, após análise realizada, conclui-se pela 
impossibilidade do credenciamento do proponente, em razão do não cumprimento de todos os 
requisitos do 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 

Lilian Maciel 
	

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 
	

Membro da CPL 



Diário Oficial 
40 horas semanais; 05 vagas 
de Auxiliar Administrativo 40 
horas semanais: 01 vaga de 
Assistente Administrativo 40 
horas semanais; 01 vaga para 
Fisioterapeuta 30 horas se-
manais; 01 vaga para Farma-
cêutico 40 horas semanais; 
01 vaga para Nutricionista 
40 horas semanais; 30 vagas 
para Professor 20 horas se-
manais; 10 vagas para Pro-
fessor 40 horas semanais, e 
cadastro de reserva. 

Art. 49  Esta Portaria entra em 
vior na data de sua publi- 

ão, revogadas as disposi-
ções em contrário. 

Publique-se, Registre-se e 
Cumpra - se, 
Cruz Machado, 22 de novem-
bro de 2022. 

ANTÔNIO LUIZ 
SZAYKOWSKI. 

PREFEITO MUNICIPAL 

AR 1  çI~O 

CREDENCIAMENTO n 9 . 
008/2022 

ATA DE ANÁLISE JULGA- 
MENTO DE DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

Aos vinte e dois dias do mês 
de novembro de dois mil e 
vinte e dois, às 10 (dez) horas, 
reuniram-se na sala do Audi-
tório Municipal, do prédio da 
Prefeitura Municipal, sito a Av. 
Vitória, n 9  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 Soa-
res Gabelini para procederem 
à análise dos documentos 
de habilitação do proponen-
te Alceu de Oliveira, inte-
ressado no credenciamento 
008/2022, 

A documentação apresenta-
da foi conferida e rubricada 
pela presidente da CPL. e de-
mais membros da Comissão 
de Licitação, sendo verificado 
que o proponente não com-
provou atender as exigências 
editalícias, conforme dispos-
to na alínea "o" do item 5.1 
e exigências constantes na 
tabela do item 3 do Termo 
de Referência para o item 7, 
bem como não apresentou a 
declaração do Anexo III assi-
nada. Portanto, após análise 
realizada, conclui-se pela im-
possibilidade do credencia-
mento do proponente, em ra-
zão do não cumprimento de 
todos os requisitos do edital. 
O resultado será publicado 
no sitio da prefeitura munici-
pal 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 
membros da Comissão de Li-
citação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel 
Membro da CPI_ 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CPI_ 

II RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N 9  

006/2022 1J148 
PROCESSO N 9  240/2022 

A Comissão de Licitação do 
Município de Cruz Machado - 

PR nomeada através da Por-
taria 08/2022, informa aos 
interessados a retificação do 
Edital da Tomada de Preços 
006/2022, quanto a seguinte 
situação: 

-Altera-se o descritivo da exi-
gência do subitem 11.3.4.4 do 
edital, o qual passa a ter a se-
guinte redação: 

11.3.4.4. Cópia de Contrato de 
Prestação de Serviço regido 
pela legislação civil, 
celebrado entre o profissional 
e o licitante ou Declaração de 
compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o lici-
tante se sagre vencedor do 
certame, exceto para o Coor-
denador; 

Altera-se a data e hora de 
abertura do referido certa-
me para o dia 10/01/2023 às 
09:00 horas. 

Cruz Machado, 22 de novem-
bro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da Comissão de 

Licitação 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  
135/2022 

PROCESSO N 9  266/2022 

A Pregoeira do Município de 
Cruz Machado - PR nomeada 
através da Portaria 09/2022. 
informa aos interessados a re-
tificação do Edital do Pregão 
Eletrônico 135/2022, quanto 

Edição n 92599, alio 10 - Cruz Machado (PR), Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022 



Precisando de mais II 

visualizações? çILiQI* 
0001i19 

PUB. LEGAL 
Quinta - Feira, 24 de Novembro de 2022 - Ed. 4782 

O IGUASSU 	
07 

IM 	ESTADO 00 PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

CREOENCIAMENTO ri° 008/2022 
ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE 

HABILITACAO 
Aos ente e dois dias do onda de novembro de dois mil e vinte e dois. 

as 10 (dez) horas, reuniram-se na sala do Audilorio MuSicipal, do 
prédio daProtortura Municipal. silo a Av, Vitória, ee 251, Bairro Centro, 

a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Berrzak 
Xrawczyk e membros da Comissão de Licitaçao. Sr(a) Liliarr Macletde 
Oliveira e o Sr(o) Luiz Fernando Soares Gabetini para procederem à 

asãlise dos documentos de habilitação do proponente Alceu de 
Oiruerra. interessado no credencramento 00812022. 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPI, e domas membros da Comissão do Licitação, 

sendo verificado que o proponente não comprovou atender as 
exigéncras nOifalicias, conforme disposto na aiiriea o do itom 5 1 e 
exigências constantes na tabela do irem 3 do Termo de Referência 
para o item 7, bem corno não apresentou a declaração do Arraso III 

assinada. Portanto, avos analisa realizada, sondei-se pela 
impossibilidade do orodenoamonto do proponente, em razão do não 

cumprimento de todos os requisitos do edital. 
O resultado será publicado no Sitio da prefeitura municipal 

wwerprrrcm prgQv.br, será concedido o prazo reos aJ8.0001 . r destit 
data 

Nada mais havendo tratar, foi encenada a sessão, exija ata vai 
assinada pelo presidente membros da Comissão de Licitação 

Vera Maria goIGwczyk 
Presidente da CPL 
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ESTADO DO PARANA 
' 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

EDITAL DE P*ECÀO ELETROSICO 1ir° 11620fl. 
O 1t12CPlO DE ETZ MAcHADO. laipabloca qa. ai 0U boto. do 
dia di bs si P)L. ruIra bceoçic os 
madabãai. Pregão §~411.  da fixo .-r eeça, per soe da a0lezoço 60 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 

AO SERVIDOR - IMAS 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NA 1 t812022 
PROCESSO LICITATÕRIO Na 1 t 712022 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÕRIO 

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor Público 
de União da Vitória - PR Sra SOLANGE AR BRAUN CORREA. no uso 
cas atribuições que lhe são contendas pois legislação erro vigor. Lei 

Federal 8,666.93 e alterações posteriores, referente ao Edital de 
Chamamento Público 00112022. resolve. 

HOMOLOGAR a presente lneoigibnlidade de Licitação nestes termos. 

OBJETO.CREDEtdCIAMENITO DE EMPRESA DE SERVIÇOS 
MEDICOS. PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NAS 

ESPECIALIDADE DE LABORATORIO REFERENTE AO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PUBLICO W001.`2022 IMAS PANA ATENDIMENTO 

AOS SEGURADOS DO INSTITUTO. 
CONTRATO N°1 t6/2022 SEQUENCIAL N°708 

CONTRATADOiAI'BIOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
EIRELI 

VALOR GLOBAL'R5t2.000.00(DOZE MIL REAIS) 
DATA DE HOMOLOGAÇAO 23, 11;2022 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/1 t12022 
PRAZO DE VIGÊNCIA. 12 doze) meses 

FORO. Comarca de União ria Vitória 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
AO SERVIDOR - MAS 

INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇÃO N° 115/2022 
PROCESSO LICITATÕRIO N° f t6.'2022 

TERMO 0€ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 

A Presidente do Instituto Municipal de Assistdrroa ao Servrdor Publico 
de União da Vilória PR, Sra,SOLANGE AR BRAUN CORREA no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em urgor. Lei 

Federal 8,666:93 e alterações posteriores. referente ao Edital de 
Chamamento Público 00112022. resolve 

HOMOLOGAR a presente Inoeigibilidade de Licitação nestes termos. 
OBJETO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERViÇOS 

MEDICOS, PANA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CUNICA 
MÉDICA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO N°01/2022. 

IMAS PARA ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO INSTITUTO. 
CONTRATO N°1 1S.2022 - SEQUENCIAL NQ 707 
CONTRATAOO(A).SERV100S MEDIGOS UNIÃO 

VALOR GLOBAL.R630.000.00)TRINTA MIL REAIS) 
DATA DE HOMOLOGAÇÃO:231 1/2022 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO'23i1 12022 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

FORO. Conxanca de União da Vitoria. 

Publicação  
SERRARIA INVERNADA, LTDA. torna público que requereu 

junto ao IAT- Instituto Agua e Terra, a Licença Ambientei 
Simplificada_ LAS, para a Serrana corri desdobramento de 

madeira, localizada na Rodovia BR 476 Km 308. na 
Localidade de Fluviãpoliu, Municipio de São Mateus Sul. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
l. 	 .5..., 

RETIFiCAÇAO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÕNICO NO  135/2022 
PROCESSO N  266/2022 

A Pregoeira do Municipio do Cruz Machado- PR nomeada 
atreves da Pontaria 092022. informa aos interessados a retificação do 

Edital do Pregão Eletrônico 135í2022. quanto a seguinte situação. 
Altera-se o descritivo do irem 7.2.1 do edital 

Onde se vi 7,2 t. As pessoas jutidicas os urnas individuais 
interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 

presrsto no irem 7 8 'a' corro firma reconhecida, Operador 
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de 

Licitações e Leilões, atribuindo poderes para lormular lances do 
preços e praticar lodos os demais atos e openacoes rio site: 

8309,biiÇ,OITOP!ao.ZOftD, 
Leia-se 7 .21 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas 

deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no 
anexo III e 111-A, com firma reconhecida, operador devidamente 

credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e 
Leilões, atribuindo poderes para Iorr'mnular lances de preços o praticar 

todos ou demais atos e operações rio soloS, sswre bllcoorptas,.0091, 

Excluir o item 814 CIO edital, 
Altera-se o descritivo do item 11.3 do edital: 

Onde se lã 11.3.  Atendidos todos os requisitos, será considerada 
vencedora a licitante que oferecer o MAJOR DESCONTO. 

Leia-se 11,3 Atendidos todos os requisitos será considerada 
vencedora a licitante Que oferecer a MAIOR OFERTA 

Excluir a eoigdnoa constante rio item 12.5.2 do Edital, a 
qual trata do Atestado de Capacidade Tecnica 

Altera-se o descritivo do item 12,13 t do edital. 
Onde se 18; 12 13.1. Os licitantes deverão a000ar, exclusivamente. por 

meio do sistema da Plataforma 811 os Documentos de Habilitacão 
relacionados no ilem 13 1  juntamente com o cadastro da proposta 
eletrônica. até a data ao horário definidos oro preâmbulo do edital, 

quando, então, enterrar-se-á automaticamente a etapa de Cmlxix dessa 
documentação. 

Leia-se: 1213 1.  Os licitantes deverão aneoar, caclssivamenre, por 
meio do sistema da Plataforma 811 os Documentos de Habililacao 
relacionadas no Item l2, juntamente com o cadastro da proposta 
eletrônica, até a data e o horãrio definidos no preâmbulo do edital, 

Querido. então, encerar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação; 

- 	Altera-se o descritivo do irem 12.6 do edital: 
Onde se ló: 12.6. Os documentos exigidos no item 13 deste Edital 

deverão ser anexados na plataforma no prazo 11000 do recebimento 
da proposta, em original. copia autenticada por cartório competente 

os anda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 
Leia-se. 126. Os documentos exigidos oro itern 12 de-ate Edital 

deverão ser aceitados na plataforma no prazo rindo do recebimento 
da proposta. em original, cópia autenticada por cartono competente 

ou ainda, por publicação erro orgão de imprensa oficial. 

Alteram a tabela constante no Anexo 1-A- Piarvlha de 
Detalharoonto dos Itens, na coluna do Preço unitário, para exclusão 

do termo 'máximo - . 

Altera-se a data e Soe-a de abertura do relendo certame para o dia 
07/12/2022 às 03 -30 horas 

Criar Machado, 23 de novembro do 2022 

Vera IrIa 	jak Krawczyh 
Pregoeira 

Novo Estilio 

Cortinas, Acessórios, 
Cama, Mesa, Banho,, 

Tapetes, Tecidos, 
Enxoval e Vestuário 

Infantil deOa 16 anos. 

Rua Carlos Cavakanti - N°4 
Centro - União da Vttórja 

O I3I.,J'\.s sii 
Jornal Diário de propriedade 

e mr 	em presso 	graftca própria por 
Comercial Redação Editar Chefe e  

Jornalista Responsável 
Porto União/União da Vitória Pelo e-mail Cldio Jax 	Gegnro'nei 

M uLtimei os 
Gae1mimm Gráfica e Editora Lida. 
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