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CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO n°. 00612020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e vinte, às nove e trinta horas, 
reuniram-se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, 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° Nivaldo Budin 
para a sessão pública do processo de chamamento público para credenciar interessados que 
preencham os requisitos previstos no edital para prestar à administração os serviços de 
locação de imóvel residencial para aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade 
social. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram 
o recebimento dos envelopes dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação da seguinte pessoa: 

Mônica Tratch Vanel, CPF: 592.952-609-53 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, 
e demais membros, o credenciamento encontra-se em conformidade com o edital. O resultado 
será publicado no sitio da prefeitura municipal www.mcm.pr.gov.br , será concedido o prazo 
recursal de 5 (cinco) dias úteis a contar desta data, conforme Legislação vigente. 

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
presidente membros da Equipe de Apoio e interessados presentes. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 
	

Membro da CLP 
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ATA DE SESSÃO PÚBLIC4 
Aos vinte e dois dias do mês de 
Setembro de dois mil e vinte, às 
nove e trinta horas, reuniram-se 
na sala de Auditório Municipal, 

do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, no 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr3  
Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, 
Sra Lilian Maciel de Oliveira e 
Sr° Nivaldo Budin para a sessão 
pública do processo de chama-
mento público para credenciar 
interessados que preencham 
os requisitos previstos no edital 
para prestar à administração os 
serviços de locação de imóvel 
residencial para aluguel social 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio, efetuaram o 
recebimento dos envelopes dos 
documentos habilitatórios exi-
gidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação da 
seguinte pessoa: 

Mônica Tratch Variei, CPF: 
592.952.609-53 

A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL, e demais 
membros, o credenciamento 
encontra-se em conformidade 
com o edital. O resultado será 
publicado no sitio da prefeitura 
municipal www.pmcm.pr.gov.br, 
será concedido o prazo recursal 
de 5 (cinco) dias úteis a contar 

desta data, conforme Legislação 
vigente. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio e inte-
ressados presentes. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 

Membro da CLP 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 
147/2020 

PROCESSO N°14912020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: N° 

047/2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZ MACHA-
DO 

CONTRATADA: ANDRETTA 
MEDICAMENTOS LTDA- EPP 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação a aquisição de mate-
riais hospitalares destinados ao 
Hospital Municipal Santa Terezi-
nha desta municipalidade. 
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1752020 
PROCESSO DE DISPENSA N°4202520 

CONTRATANTE: Musnielpio do Crua Machado 
Estada do Parara. 

CONTRATADOS- RENATO PAULEIO SotA LTDI 

corãata$o de empresa para oemiqss derma'- 
gae do esbolosees de inodadio de diversas das- 

sairas Icoalizadm desta monia'pdidade. 
VALOR TOTAL: R$ 3.737.00 ITrês mil tezerlos 
° lenta e sele reais) 
PRAZO DE CONTRATO: 5 massa 
RESPALDO LEGAL: LeE85503 -AI 24 Iadao II 

CONTRATANTE 
Munic$a de Creso Macerada 

EDITAL OECOFNOCAÇÃC N°0040020 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
DEMONSTRAÇAO EAVALEAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 
MUNICÍPIO REFERENTE AO 

2° QUADRIMESTRE DE 2020. 

Essas do dia 28 de setembro de 2020, 

hei alinhada a lados te eolaçqoe qor 
pio vestIr adorando sara calar a diaee 

internei aias/o do ole camaracnssaaoha 
pr3orbr 
Oeste forno a oamiaada de Orpaaealn, 
nasças e Fiosaloaçla, faz saba, que, deste 

Parend, berra corno nrediade a Psaaria 07/21 
deste Poder Leiota0oa a es cemprinreato 
medidas reqlaitãeao de entreslarnerlo da 
seirrinaçlo do sova osrssavilnle ICOVID" 
eaoeaidmoda as soe se reterem aa inalasse 

1 da pnpelsçoo cnsaesaooradeesa, resta 
bilitadanveajiaaçlo da Anddvcia Piul 
preeerpa de púbior core vistos a e 

DO O 000 O ialeilO de promover a diOOie 
eardcipaçoe da ocorodasa isolo as cartas 
recraiso Msnicipal rimara dispõe as 2' qua 
useIra de 2020, as ieiaressadeo poderão ruir 

lo erderepe 
E'ereil: camara_cm5glebo.om 

Por Em, ealiesla,sa que as aegestaea, creerssr 
lIdas a dor idas devenoe aso esoamir hadum aIs 
o dia 2810012020. dia oo que será realizada e 
vereda audercio 
Sessão susim, ficam ojerernados e csnssdadoo 
Todas os que deaeiarera pashlpar Wlsualmenle 
dedaAeti'vrda Pliutisa. 

EZECUIELJUNGLES DE CAIMRGO 
PRESIDENTE DA CÃI.RA MUNICIPAL OS 

CRUZ MACHADO - Paraud 

[MIRO MARON 
Venerador PresâniedeCio rriaseu ma 

Orserenla, Pirauçaus Fivoalizaçsa da CAsara 
Munidpaj de Coro Medrade -  Pavaraõ 

LUIS CARLOS ESATZENBACHER 
Vereador - Relator da Canoisoda de Orçameslo 
Ensopes e F'ueaiaaçoo da COnstes Municipd 

de Coro Machado -Parará 

EZEOUIELCRTIZ DOS SANTOS 
Varssadce - Membro da Cerrisnão de Orça  -
mete, Fireesae e Fisaátesç'aaaa Comera 

Munidpai de Cruz Machado Parara 


