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AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA N° 002/2022 

O Município de Cruz Machado, através do Departamento de Compras e 
Licitações, com fulcro na lei 8.666193 e alterações posteriores, vem por meio 
deste, comunicar a reabertura da sessão Pública da chamada pública n° 
00212022, cujo objeto é a seleção de pessoas jurídicas atuantes no comércio 
de livros (livreiros, distribuidoras e editoras) interessadas em participar da 81 
FEIRA DO LIVRO DE CRUZ MACHADO, a qual será realizada de 07 a 11 de 
novembro de 2022. A reabertura da sessão pública ocorrerá no dia 27 de 
outubro de 2022, às 08:30 horas, qual está prorrogada até essa data. 

Cruz Machado, 10 de outubro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 
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Art. 2. Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publica-
ção. 

Edifício da Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado. 10 de 
outubro de 2022. 

ANTONIO LUIS 
SZAYKOWSKI 

Prefeito Municipal 

' PORTARIA N° 382/2022 

ANTONIOLUISSZAYKOWSKI, 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
TENDO EM VISTA O ARTIGO 
77, ITEM V, DA LEI ORGÂNI-
CA MUNICIPAL, 

RESOLVE: 

Art. 1 2  Prorrogar, por 60 (ses-
senta) dias, o prazo para 
onclusão dos trabalhos da 

-omissão de Processo Ad-
ministrativo de Fornecedor - 
PAF n° 001/2022, designada 
pela Portaria n° 292, de 11 de 
agosta de 2022, publicada no 
Diário Oficial Edição Dígitali-
zada n° 2532, de 12 de agosto 
de 2022, em face das razões 
apresentadas pelo Presidente 
da Comissão constantes do 
Memorando n 2  03, de 07 de 
outubro de 2022. 

Art. 22  Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publica-
ção. 

Registre-se e Publique-se.  

Edifício da Prefeitura Munici-
pal de Cruz Machado, em 10 
de outubro de 2022. 

ANTONIO LUIS 
SZAYKOWSKI 

PREFEITO MUNICIPAL 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

PROCESSO 198/2022 
TOMADA DE PREÇOS 

004/2022 

A Pregoeira Municipal através 
do Departamento de Com-
pras e Licitações resolve co-
municar a decisão referente 
à impugnação da licitação 
004/2022, decide conhecer a 
impugnação interposta pela 
empresa LÍDER ENGENHA-
RIA E GESTÃO DE CIDADES 
LTDA-ME, e quanto ao mérito 
JULGA PROCEDENTE, pro-
movendo as alterações ne-
cessárias no Edital. Dê ciência 
a impugnante e aos demais 
interessados, após divulgue - 
se esta decisão junto ao site 
www.pmcm.pr.gov.br, bem 
como se procedam às demais 
formalidades de publicidade. 

Cruz Machado, 07 de outubro 
de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N 2  
004/2022 

PROCESSO N 2  198/2022 

A Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações do 
Município de Cruz Machado - 
PR nomeada através da Por-
taria 08/2022, informa aos 
interessados a retificação do 
Edital da Tomada de Preços 
004/2022, quanto a seguinte 
situação: 

-Altera-se o descritivo do 
tem 10.4.2 do Edital: 
Onde se lê: 10.4.2. Certidão 
de Registro de Pessoa Jurí-
dica junto ao CREA/PR em 
nome da proponente, con-
tendo o(s) Responsável (eis) 
Técnico(s) registrado(s); 
Leia-se: 10.4.2. Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica 
junto ao CREA em nome da 
proponente, contendo o(s) 
Responsável (eis) Técnico(s) 
registrado(s); 

Altera-se a data e hora de 
abertura do referido certa-
me para o dia 16/11/2022 às 
09:00 horas. 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA N 2  

002/2022 

O Município de Cruz Macha-
do, através do Departamen-
to de Compras e Licitações, 
com fulcro na lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, vem 
por meio deste, comunicar 
a reabertura da sessão Pú-
blica da chamada pública n 9  
002/2022, cujo objeto é a 
seleção de pessoas jurídicas 
atuantes no comércio de li-
vros (livreiros, distribuidoras 
e editoras) interessadas em 
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participar da 8 51  FEIRA DO LI-
VRO DE CRUZ MACHADO, a 
qual será realizada de 07 a 11 
de novembro de 2022. A re-
abertura da sessão pública 
ocorrerá no dia 27 de outu-
bro de 2022, às 08:30 horas, 
qual está prorrogada até essa 
data. 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPI_ 

ATA DE CHAMADA PUBLICA 
DESERTA 

Aos dez dias do mês de ou-
tubro de dois mil e vinte dois, 
às nove horas, reuniram-se na 
sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, n 2  251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr 
Vera Maria Benzak Krawczyk 
e membros da Equipe de 
Apoio, Sr Lilian Maciel de 
Oliveira e Sr2  Luiz Fernando 
Soares Gabelini para reali-
ar os procedimentos relati-
os a CHAMADA PÚBLICA 

N 2  002/2022, cujo objeto é a 
seleção de pessoas jurídicas 
atuantes no comércio de li-
vros (livreiros, distribuidoras 
e editoras) interessadas em 
participar da 8 FEIRA DO LI-
VRO DE CRUZ MACHADO, a 
qual será realizada de 07 a 11 
de novembro de 2022. Tendo 
em vista o não compareci-
mento de interessados nesta 
Chamada Pública, a Comis-
são Permanente de Licitação 
declara o presente processo 
DESERTO. Nada mais haven-
do a relatar, esta Comissão 
encerra os trabalhos com a Ia-
vratura desta ata que vai assi- 

nada pelos membros, ficando 
desde já os autos com vistas 
franqueados aos interessa-
dos. Esta ata será afixada no 
quadro próprio de avisos dos 
procedimentos Iicitatórios 
desta Comissão, para conhe-
cimento dos interessados e 
para que surta os efeitos de 
publicação conforme deter-
mina a lei. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n 2  
110/2022 

PROCESSO n 2 . 226/2022 

OBJETO: Constituí objeto 
desta licitação a contratação 
de empresa especializada 
para fornecimento de licen-
ça de uso de software, com 
número ilimitado de usuários, 
bem como serviços de im-
plantação, treinamento, su-
porte técnico e manutenção 
mensal, necessários à auto-
mação e a gestão online e in-
tegrada da prestação de ser-
viços do SUAS à população 
do município de Cruz Macha-
do, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
11/10/2022 às 08:00 horas do 
dia 25/10/2022. 

ABERTURA E JULGAMEN- 

TO DAS PROPOSTAS:. das 
08:01 às 08:29 horas do dia 
25/10/2022. 	00004 1 
INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS: às 08:30 
horas do dia 25/10/2022 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica 
Bolsa de Licitações e Leilões, 
através do sítio eletrônico 
www.bllcompras.com  "Aces-
so Identificado no link - lici-
tações". 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

O edital completo estará à 
disposição dos interessados 
no site www.bllcompras.com , 
na Prefeitura Municipal, sala 
de Licitações, Av. Vitória, 251, 
Centro, Cruz Machado/PR, no 
sítio eletrônico: www.pmcm. 
pr.gov.brlink licitações. 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n 2 . 

111/2022 
PROCESSO n 2 . 227/2022 

OBJETO: Constituí objeto 
desta licitação a contratação 
de empresa especializada 
para prestação de serviços 
e locação dos equipamentos 
de telefonia via IP, destinado 
a prédios e serviços públi-
cos desta municipalidade, em 
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Requisito Nivel Superior 
Jornada Semanal -40 h - 08h diánas 
ATRIBUIÇÕES 
Atuar na uma administrativa nas diversas Secretanas Municipais em di-
versos setores, elaborando documentos como memorandos, oficies, edi-
tais, requerimentos, planilhas, relatórios. formulários, atas, decretos, por-
tarias, projetos de lei, termos de referência e outros, fiscalizar e acr.nnpa-
nhar contratos, operucionali2ar sistemas informatizados da Receita Fede-
ral do Brasil, Receita Estadual, dos Tribunais de Contas do Estado e da 
Unido, sistemas bancários e outros que possam ser coados Atuar nos se-
tores nos trabalhos de arquivo, guarda e conversação de documentos, nos 
sistemas informalizados de Controle de Leis, de Recursos Humanos. Tri-
butação, Contabilidade, Finanças. Procuradoria, cadastro imobiliário, pla-
nejamento e acompanhar o atendimento ao Plano Diretor Auxiliar na área 
de licitações com coleta de preços. planilha de custos, publicações. con-
trole de prazos, atendimento aos interessados. Apoiar administrativamemr-
te as atividades da Auditoria Fiscal do Municipio, conferindo e eoarninae. 
do documentos referentes ã lavratura e processos fiscais. Exercer traba-
lhou administrativos junto ao setor jurídico. Exercer trabalhos administrati-
vos junto ao Setor de Saúde, tanto no atendimento a pessoas. como pre-
enchimento de relatados. operaciovalização de sistemas Elaborar reIaló-. 
nos periódicos referentes a sua área de atuação. acompanhar os protoco-
los examinar processos.redigir pareceres e informações administrativas, 
auxiliar rio controle e conferáncua de estoquos, fazer levantamentos de 
bens patrimoniais. realizar trabalhos de digitação. auxiliar no Departamen -
to de Informática, atender ao público em geral. organizar reuniões e au-
diênoas públicas, e lavrar atas, receber e expedir correspondência, parti-
cipar de cursos e treinamentos e executar outras tarefas afins e secuedári-
as para o pleno eoercicio de suas atribuições. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Requisitas: Nível Médio e CursoTécrmico Profissionalizante 

'-nada: Semanal - 40h - 08h diárias 

Azar diariamente, na unidade de saúde procedimentos básicos de en-
fermagem, corno vacinação curativo. anrosol. ejeção, triagem. verifica' 
çáo de Sinais vitais. Realiza os procedimentos básicos de enlemniaqeni em 
visita domiciliar, sri em espaço comunitário semanalmente. Realiza meti-
satmerrte atividades de educação em saúde intra e extraunidade. Preen-
che diariamente o mapa básico de produção. Cumpre smstemnaticameete a 
escala de atividades elaborada juntamente com sua equipe Realizar bus-
ca ativa de casos. como tuberculose. hanseniase e demais doenças de co-
nho epidemiolõqico no eis-el de sua competência, executar assistência fia- 

sica e ações de vigilánciu epidemiológica e sanitaea, realizar ações de edu-
cação are saude aos grupos da patologias especificas e as famílias de ris-
co. conforme planejamento da USF Participa e se envolve como gerenci. 
omenlo de Insumes, materiais e equipamentos da unidade. Participa das 
reuniões semanais para a avaliação, planejamento e discussão das ações 
de equipe. E outras atribuições conforme Portaria 2 488, de 21 de outubro 
de 2011 do Ministério da Saúde. 

TÉCNICO EM SAcJOE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA 
-ESF 
Requisitos. Ensino Media Completo e Curso Técnico de Saúde Bucal 
Jornada 405 semaeais- 08Ii diarias 
ATRIBtJIÇÕES: 
Realizara atenção cmii saúde bucal individual e coletiva a todas as tamili. 
as. a individuos e a grupos especificos, segundo programação e de acordo 
com suas competências técnicas e legais: Coordenar a manutenção e a 
conservação dos equipamentos odontológicos: Acompanhar, apoiar e de-
senvolver atividades referentes a saude bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde deforma mulbdis. 
cuplinar. ~aras atividades dosASB e dosACS nas ações de prevenção 
e pronroçultoda saúde bucal. Participar do gerenciamento dos insumos na-
cessános para o adequado funcionamento da UBS Participar do treina-
monto e capacilação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplica-
dores das ações de promoção á saúde; Participar das ações educativas 
atuando na promoção da saúde o na pruciicrmçáo das doenças bucais. Par-
ticipar na realização tIo levantamentos e estudos epidemiológicos. exceto 
na categoria de examinador: Realizar atividades programadas e de aten-
ção à demanda espontânea; Realizar o acolhimento do paciente nos ser-
viços do sonde bucal: Fazer  remoção do biotilme, de acordo coma indi-
cação técnica definida pelocrrurgião'dentista: Realizar fotografias e toma-
das de uso odontológicos exclusivamente em consultados ou clínicas 
odontológicas; Inserir e distribuir rio prepare cavitáes Inalenais odontoló-
gicos na restauração dentada direta. vedado ousado materiais e instru-
mentos não indicados pelo cirurgião-dentista: Proceder á limpeza e à anti-
sepsia do campo operatório. antena após atos cirúrgicos. inclusive em am-
bientes hospitalares: e Aplicar medidas de biossegurança no armazena-
manto, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontolõgicos. Exe-
cutar outras tareias compatíveis camas exigências pura o exercicio da fun-
ção. 

TÉCNICO SEGURANÇADO TRABALHO 
Requisitas Ensino Superior em qualquer arca e Curso Técnico em Segu-
rança do Trabalho 
Jornada' 40h sarnariam -059 diárias 
ATRIBUIÇÕES 

Informar e propor soluções ao empregador sobre os nscos existentes 
Assim como deixar os funcionários cientes dos roces vidas medidas que 
serão tomadas para solucionar, analisaras métodos do trabalho e denSO-
caros nscos de doenças ocupacionrus, acidentes de trabalho os agentes 
ambientais agressivos e propor medidas de eliminação os controle; exe-
cutar procedimentos de segurança e higiene. acompanhar os resultados e 
adequar estratégias de prevenção: realizar programas de prevenção a 
possiveis nucas, acompanhar os resultados e sugerir atualizações nestes 
procedimnniitos, promover eventos de discussão didáticas para evitar os 
possiveis acidentes e doenças ocupacionais, organizar períodos de refor-
ma ou construções com procedimentos padrão de segurança e higiene a 
serem seguidas por todos que estiverem transitando no local. Encaminhar 
para todos os setores as análises, normas e demais dados para o autode-
senvulvirnento dos trabalhadores; solicitar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio ademais recursos mndispensaneis e didáticos; le-
var em consideração os requisitas da legislação vigente rosna desempe-
nho; estimular e cooperarcom atividades de preservação ao meio ambien-
te. como a destinação de resíduos; orientar o empregador sobre os proce-
dimentos de segurança a serem seguidos durante a eoecuçiãodas ativida-
des, usar de melados científicos para executar as atividades relacionadas 
a segurança e higiene do trabalho: realizar levantamento estatístico nobre 
os casos de acidentes ou doenças ocupacionais avaliando a periodicida-
de desses eventos, propondo ajustes para estimular a prevenção: relacio-
nar-se somos Recursos Humanos, fornecendo análises precisas para que 
sejam adotadas medidas de prevenção cnn nivel de pessoal e ainda, infor-
mara todos sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas bem co-
mo seus riscos nas alternativas para neutralizaras eliminá-las. avaliar as 
condições ambientas de trabalho e emitir parecer técnico para o planeja-
mento do trabalho deforma segura para o trabalhador: relacionar-se comi 
órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes ua doenças edo tra-
balho Elaborar documentos dispondo sobre os riscos de cada cargo e as 
formas de eliminá-los: indicar percentuais de insalubridade e os equipa-
mentos necessários para neutralizaras riscos, gerencrur a distribuição de 
EPIs e fiscalizar O lisa pelos servidores maniopais. Participar de eventos 
de atualização e aperfeiçoamento profissional. Exercer outras atividades 
relacionadas ao cargo. 

União da 'fitada, 07 de outubro de 2022. 

BACH IR ABBAS 
Prefeita Municipal 

LINDAMIR DE FATIMA VARELA 
Secretária Municipal de Administração 

ESTADO 00 PARANA 
PREFEiTURA MUI, iCIPAI 

DE CRUZ MACHADO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO ng .  
110/2022 

PROCESSO o0  226/2022 

OBJETO. Constitui objeto desta 
licitação a contratação de 

empresa especializada para 
fornecimento de licença de uso 

de sotrware, com numero 
ilimitado de usuúrios, bom como 

serviços de implantação. 
treiriumentO. Suporte técnico e 

manutenção mensal, necessários 
a automação eu gestão anIme e 

integrada da prestação de 
serviços do SUAS à população do 
município de Cruz Machado, em 

seus tens conforme 
spec'iflcações constantes do 

Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS, das 16:00 do dia 

11!10!2022 às 08:00 horas do dia 
2511012022. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS' das 08.01 ás 0829 

horas do dia 2511012022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS às 0830 horas do 

dia 25110 '2022 

LOCAL DA REAUZAÇAO DA 
SESSÃO PUBLICA DO PREGAO: 

Plataforma Eletrfinicu Bolsa de 
Licitações e Leilões. atraies do 

sitio eletrônico 
www.bllcorflprab com A005SQ 

Idetrlifiç&çtQno ligE riisiIâgpQS" 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário 
de Brasilia (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO POR LOTE 

O edital completo estará a 
disposição dos interessados no 

sute awwJzllcotnprãa.Sprrn,,na 
Prefeifu,ra,,MunisipaLsala ÇIp 

Centro , Cruz MacbadíPR
sitio eIeEoprçQj

nQ  

l.iddtlçó.Q.0 

Cruz Machado, 10 de outubro de 
2022 

Vera Maria Bemnzak Kraeczyii 

EsnA0000FvoANA 
- 	 PREFEtruRA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
DA SESSÃO PÚBLICA N 

002/2022 

O Município de Cruz Machado 
através do Departamento de 
Compras e Liotaçõen,com 

fulcro na lei 8.666193 e 
alterações poslenores, vem por 

meio deste. comunicar a 
reabertura da sessão Pública 

da chamada publica nv 
00212022 cujo objeto é a 

seleção de pessoas jurldicas 
atuantes no comércio de livros 

(l i vreiros, distribuidoras e 
editoras) interessadas em 
participar da 8 FEIRA DO 

LIVRO DE CRUZ MACHADO, 
a qual será realizada rIa 01' a 
11 de novembro de 2022 A 

reabertura da sessão pública 
ocorrerá no dia 27 de outubro 
de 2022, as 06.30 horas, qual 
está prorrogada até essa data 
Cruz Machado, 10 de outubro 

de 2022 

'lera Mana Benzalu Krassczylm 
Presidente CPL 

•ESTADO DO PARANÁ 
- 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

RETIFICAÇAO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N° 
004/2022 

PROCESSO N°108/2022 

A Presidente da 
Comissão Permanente de 
Licitações do Município de 

Cruz Machado- PR nomeada 
através da Portaria 0812022. 
informa aos interessados a 

retificação do Edital da Tornada 
de Preços 00412022, quanto a 

seguinte situação: 

Altera-se o 
descritivo do item 104.2 do 

Edital: 
Onde se lá: 10,4,2 Certidão de 

Registro de Pessoa Jaridica 
unto ao CRE,APR em nome da 

proponente, contendo o(s) 
Responsável leis) Técnico(s) 

registrado(s); 
Leia-se, 104.2. Certidão de 
Registro de Pessoa Juridica 
junto ao CREA em nome da 
proponente, contendo o(s) 

Responsável (eis) TeCnlcolsl 
registrado(s); 

Altera-se a data chora de 
abertura do referido Certame 

para adia 1611/2022 és 09:00 
horas 

Cruz Machado. ló de outubro 
de 2022 

Vera Maria Bak Krawczyk 
Presidente CPL 

* 	EsTADo Dci PARANA 
1 - PREFEiTURA MUNICIPAL 

oe cRuz ou es iv Avo 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO nP. 
t3/2022 

PROCESSO no, 229/2022 

OBJETO -  Constitui aDjeto 
desta licitação a contratação 

de empresa especializada 
objetivando a aquisição de 
luminária pública de LEO 

200W e braço em aço 
galvanizado, material 

destinado para instalação nos 
postes de iluminação pública 

do centro urbano desta 
municipalidade, em seus itens 

conforme justificativa e 
especificações constantes do 

Anexo 1 deste edital 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS. das 16:00 do 

dia 11:10':2022 às 13:00 horas 
do dia 26/10:2022. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS' das 1301 

ás 13.29 botas do dia 
2010/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS' às 

13:30 horas do dia 26:102022 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PUBLICA DO 
PREGAO. Ptatalonna 

Elerni/treca Bolsa de Liotações 
e Leilões, através do sitio 

eletrónico 
w.b9çgmprão.coriAso 
Identificado-no  li!lk 

iç'ifeções'. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: 
horário de Brasilia (DF) 

FORMA DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

O edital completo estará a 
disposição dos interessados 
no site Homcb600ltlfãtãâ.OortL 
rfa Fiel e/fli.ra.MunicmDai,.sa.a 

Centro, Cruz Madaojjsp 
Sitio elei~onl.w.; 

wvioe.pmçm.pcov.brlin.ti 
licitações. 

Cruz Machado, (Ode outubro 
de 2022 

Vara Mar i a Benzab K.rawczyb 
Pregoeira 

ESTADO DO PatrONA 
PREFEITURA raustcipe 

DE CRUZ MACHADO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO nn. 
11212022 

PROCESSO 5T  2282022 

OBJEtO' Constitui objeto 
desta licitação a contratação 

de empresa especializada para 
prestação de serviços de 

equotorapla pura atendimento
de pacientes atendidos pela 
Secretaria de Saúde desta 

municipalidade, em seus itens 
conforme especificações 

constantes do Anexo 1 deste 
edital 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: das 6:00 do dia 
11/1012022 às 08.00 horas do 

dia 2611012022. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS, das 08:01 

às 08:29 horas do dia 
26/102022 

INICIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: as 

08:30 Somando dia 2611012022 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÁp PUBLICA DO 
PREGÃO' Plataforma 

Eletrônica Bolsa de Licitações 
e Leilões, através do sitio 

eletrúnico 
asma bllçOmpras,conl- -Açcsso 

REFERÊNCIA DE TEMPO. 
horário de Brasilia (DF'). 

FORMA DE JULGAMENTO' 
MENOR PREÇO POR ITEM 

O edital completo estará à 
disposição dos interessados 
no sito vir~bilcompíras com, 

pPrgfeitsjfQ.uniCip6Láà(&dç 
Licitações, Av, Vitoria, 251, 

CentrQ,Qz,,MaçlçadãfR. mio 
trciqlço 

wew.pmnctqt.pr  ggv.brlmnlr 
(içilaçóes 

Cruz Machado, 10 de Outubro 
Co 2022 

Vera Mana Benzak l<rawczyk 
Pregoeira 

EstuDo DO PARANA 
'REFEi'rURA MuNicipAl. 

DE CRUZ uAct-EuoO 

AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO fl5' 
111 :2022 

PROCESSO 0a  227/2022 

OBJETO. Constituí objeto 
desta licitação o contratação 
de empresa especializada 

para prestação de serviços e 
locação dos equipamentos 

de telefonia ara IP, destinado a 
prédios e serviços publicas 
desta municipalidade, emrm 

seus itens conforme 
especificações constantes do 

Anexo 1 deste edital, 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: das 16:00 do 
dia 1111012022 às 13:00 
horas do dia 251I0/2022 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS' das 13:01 

às 1329 horas do dia 
25/10/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS. as 

13:30 horas do dia 
2511012022 

LOCAL DA RELIZAÇÃO DA 
SESSAO PUBLICA DO 
PREGAO. Platatornia 

Eletrônica Bolsa de Licitações 
e Leilões. através do sitio 

eletrómrico 
v..bIlççmpt.53.çQm Pcesso 

Identificado  rio  in 
licitacões. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: 
horário de Brasitia (DF), 

FORMA DE JULGAMENTO, 
MENOR PREÇO POR LOTE 

O edital completo estame à 
disposição dos interessados 
no site 9fwW.bllcompf 95.00- - 

rtaFfs!eituta.ÃiIJfliçipal, sala 
de Licif8çmles,Av. Vil ória. 251 , 

Çemitro.Cruolriasbádo!PR, no 
altlo..eb)rónico 

csiç..,pmncit,,pr.00nbm,linb 
Iiclfêçóes 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022 

Vera Maria Beezak Krawczyk 
Pregoeira 

Município de Porto Vitoria 
Rua Osuatdo Domes da Silva, 717- Fone: (42) 3573-1212 

CNPJ: 75.688.366 0001-02 - CEP 84615-000 
m-in'w.pomtovltoria.pr.gov.bn 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N° 49.2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 113:2022 

PROCESSO DE COMPRA No 108/2022 
PREGAO ELETRONICO N'72!2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,PARA FUTURA E EVENTUAL 
AOUISIÇÁO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 

CONTRATADOS: PRIORI'fl'A PROCUTOS HOSPITALARES - EIRELI, 
CNPJ: 29.700.58710001-23, com o valor de R$ 1 289,20 (um mil e 

duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos): STAFF MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI. CNPJ' 24.262.31610001- 10, com o valor de 

Rfl 1.800.00 (um mil e oitocentos reais). PRAZO DE VIGENCIA: 12 
(doze) meses, FORO: Comarca de União da Vitória. Estado do 

Pararia. Porto Vitoria PR, 10 de outubro de 2022 - Mansa de Fátima 
libra de Soara- Prefeita Municipal 


