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CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO no. 00712020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos dezessete dias do mês de Julho de dois mil e vinte, às nove 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, Sr(a) Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e o Sr(o) Nivaldo Budin para a 
sessão pública do processo de credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação 
de serviço de profissional enfermeiro para o Centro de Saúde Dr Carlos Renato Passos, 
contratação de médico anestesiologista para consultas ambulatoriais e realização de 
procedimentos anestésicos para realização de cirurgias no Hospital Municipal e contratação de 
medico psiquiatra.. - 

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 dos seguintes interessados: 

Abraão e Aoki médicos associados SIS - ME! CNPJ: 10.948.74210001-05 
Rosângela Berezowski Demuth, CPF: 067.428.138-03 
Figueiredo e Petry Clínica Médica, CNPJ: 22.170.46510001-23 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL e 
membros da Comissão, estando em conformidade com o exigido no edital. O resultado será 
publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gov.br , será concedido o prazo 

recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data. 

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

Presidente da CLP 

Membro da CLP 
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Aos dezessete dias do mês de 
Julho de dois mil e vinte, às 
nove horas, reuniram-se na sala 
de Auditório Municipal, do prédio 
da Prefeitura Municipal, sito aAv. 

Vitória, n° 251, Bairro Centro, a 
Presidente da Comissão de Lici-
tações, Sr(a) Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe 
de Apoio, Sr(a) Lilian Maciel de 
Oliveira e o Sr(o) Nivaldo Budin 
para a sessão pública do pro-
cesso de credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas para 
prestação de serviço de profis-
sional enfermeiro para o Cen-
tro de Saúde Dr Carlos Renato 
Passos, contratação de médico 
anestesiologista para consultas 
ambulatoriais e realização de 
procedimentos anestésicos para 
realização de cirurgias no Hos-
pital Municipal e contratação de 
medico psiquiatra.. 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio, efetuaram o 
recebimento dos envelopes dos 
documentos habilitatórios exigi-
dos para o credenciamento, ve-
rificou-se a documentação dos 
seguintes interessados: 
Abraão e Aoki médicos as-
sociados SIS - ME, CNPJ: 
10.948.742/0001-05 

Rosângela Berezowski Demuth, 
CPF: 067.428.138-03 

Figueiredo e Petry Clínica Mé-
dica, CNPJ: 22.170.465/0001-
23 

A documentação apresentada 

foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL e membros 
da Comissão, estando em con-
formidade com o exigido no edi-
tal. O resultado será publicado 
no sitio da prefeitura municipal 
www.pmcm.pr.gov.br , será con-
cedido o prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis a contar desta 
data. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio e pro-
fissionais presentes. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 

Membro da CLP 
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«Q LUPANAR FLUTUANTE" 
$ "Não se pode dizer que não existia criatividade em Porto União da 
wtÕiia. Aldeia era na realidade ter, até como atração turística um 
restaurante flutuante. Ancorado na margem do rio Iguaçu seria alga 
diferente, £ realmente foi diferente.,. O restaurante foi Instalado em uma 
barcaça parecida com as que recolhem areia do fundo do rio. Tinha algo 
corno uns oito metros de largura com uns vinte de comprimento, linha 
dois andares acima do convés, janelas, porta larga e uma aparência 
agradável, pintado de amarelo na superestrutura amarrem no casco. 
Funcionou a contento durante um certo tempo ancorado peito do Clube 
Concórdia, uma área relativamente nobre de Porto União, Porém como 
a atividade de restaurante não se revelou rentável passou a ter música 
ao vivo e ter as características P um dareclng. No Inicio a clientela 
ainda era constituída de "gente séria" mas quando o entusiasmo destes 
fregueses também se revelou insuficiente para dar rentabilidade ao 
empreendimento, os empresários começaram a aceitar um padrão "mais 
baixo" de clientes. Dai para diante foi um pulo para a restaurante se 
tomar uma boate clássica do tipo inferninho. A reação das autoridades foi 
a de exigir que o barco boate se deslocasse para um local mais adequado 
para as suas novas características. O novo local de ancoragem foi na 
outra margem do rio a celta de 500 moitas a jusante de "Ponte Nova", 
a famosa ponte em arco construída pelo Governo do Manoel Ribas em 
1944. F local era despovoado e se revelou adequado pois além da 
não inç, dar vizinhos garantia uma certa privacidade à clientela. Além 
de danças foi adaptado para dispor de alguns cômodos para os casais 
gozarem da intimidade necessária para a atividade dita como a mais 
antiga do mundo. E qual foi o fim deste empreendimento? Eu diria que foi 
trágico. Conta a lenda que aconteceu um cerrado tiroteio a bordo e que 
com os furos no casco o barco naufragou. Na realidade a empresa faliu e 
o barco foi abandonado e apodreceu naquele local sossobrando por falta 
de manutenção. Não sei qual destino deram ao madeirame da barcaça...". 
(Especial para a Coluna Milho no Monjolo, Texto de Guido Albano Diários). 

QUEM FOI O CONSTRUTOR? 
A barcaça acima mencionada foi construída pelo armador oriando 

Scheid, antigo morador de União da Vitória, Paraná, Antes, ele construiu 
uma porção de lanchas que singraram o majestoso Rio Iguaçu, inclusive 
a lancha "lracema", de sua propriedade. Ditando Scheid, já falecido, é tio 
deste Colunista. 

REELEXÀO 
"A diferença entre a literatura e o jornalismo é que o jornalismo é 

ilegível e a literatura não é lida". (oscerW'ilde, ou nome completo Oscar 
Fingal O'Flahertle WilIs Wilde, um influente escritor, poeta e dramaturgo 
irlandês. Nasceu no dia lã de outubro de 1854, em Westland Row, Dublin, 
Irlanda. Morreu no dia 30 de novembro de 1900, em Paris, França, 

A ÚLTIMA 
A Coluna de hoje é dedicada ao pesquisador Mariano Filho que assina 

o apreciado biog "União da Vitória e Porto União - Memórias e Fotos 
Antigt 	ue preserva e relembra o passado. 

Beira do lgtlaçu, Julho de 2.020 
Odiloli Mzrnainelll é Membro da MVI edo IHGPr 

MUNICIPIO DE PORTO VITORIA 
TEReOOADUIVO CONtRATO N'001t2010 -ADITIVO N' 0012020 

PR000SSOAOMINIS2'RATIVON'oOI/2020. iNExleIauoAoE N'001t2020 
CONOPAEAOOTE: MUNICÍPIO DEPORTO VITORIACONTRATADA UPIN5EL &IJPnNSKI LTDAICNP,JI 
ME eco e n' 7e.937.31sI000l.57- 002570: AqeldçAo da eonrbootleei (p0 gaooldne reInem, e tias 
Cesso comem pau atendera demanda de trela neirdopal na ens de 2020- a. -Ae parem adnea qoati-
licadoseonlnarem em 15 de jaoe,re de 2020 o raiVosos de Pomadmento de Conee,aot,ede o' 001(2020 
pe100 tenros Se Lei sonsas e rendições eeoedolecod,e na pntoesee ILdIaId,io e' 00112020, moaaidede 
Ineotolelidada e' 00,12020, oogsotn(elo&Aquieiçaodoconeeoatieel Otooqaadnnnec000m, eõlec doeS 
000eunl para atendera demanda de Inale monioLpai no aro de 2020.2 Coe,iote000do e eeceoddede 
da Secretina Moeicipd do Educasse, been colono pene eo donde aecretadae Lisoàdee, e cnn rezas do 
rnleresoe públIco da nnan'eteeçan r001elona da ~a o tomodranento eu interesso reoiprcco entre 
os c000ateeles, ,enrleeat altenen e Oldesele Tenceda, passando e prevaleaee 050gdnle: 3. - CrioU. 
SLLA TERCEIRA . VALOR CONTRATUAL Pelo lomecorenlo do abonei. e CONTRATANTE peçaIs a 
CONTRATADA, pde Aqoinao de Oaac,Oea Comem que a'u R$ 3,955 (d'as reais e esse zinco <rezo 
ceelarneo), passando para 6V 4,025 qeelco, zero conte e cinco ceeloeoe), sendo eealoraoen leoa-
mamado em 20 2.307,06 Id., mil teerenlne e deneseete onde e cOe 000laeeel, dnceledo es oddo 
de W. tLOOae OItos zooloane relatado oen onero. 4 -, Ficam radtoeden sodas eo demais oldidoulas € 
condiçõ,o do ieoroouenento penloslar ara dtssedo, Podia VdedalPR, era 20 de julho de 2020. 

Francisco Seoler eampraenn Poefõto MuI Oro Eoercicro 
CooLraleole 

LIPINSIOI & UP1NS0I LTDA CNP,50l4F: 780273n5/0000 ,57 
coelnatada 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DEPORTO VITÓRIA PR 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
PROCESSO ADMINIOTPAT100 04' 0670020 

PROCESSO DE COMPRA EI' 00712020 
pRamAO E&E7RONIOO HP 04' 0420020 

O Mseidpio de Pano Vrtdde PR. idanne que 
,edLnoa no dia IV de )n,Ono de 2020, ao quetonze 
looeao ameado palarozeeLrmeoLo do doocnnnn- 

Ice netorente es 1. p0  0070020 Presar 

pendclpar dorrmnno, sledoendaa dado 
come dranene Podo 0111010 Pp, onde 

2020. 

Roendo CasSino de 01061(4 
Preoneino 

ESTADO 00 PARAVA 
PREETITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
CoR) 75.33m,060dLt0000 

Areenide Vrtdda 00250 CEP 04521002 

Cci lennolnedO ti. 

002570 É edicto desu Ociioflr o 000,500 
oodeodedo eopoeeãda aepeobeisada pana 

seus meus oonto,noe emeciecaçdes osieiaotoo 
do Poneoo 1 de010 OSLO,l 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, das 

16.00 do dio 225702020 às 00202 banes do dia 
041052020. 
ABERTURA E ,lOdt.G4MEIIO'O DAS PROPOS-

TAS: da 05 .01 3o00:20 banes podia 040052020. 

16100 DA 5000AD DE DISPUTA DE PREÇOS. 
ào 05:20 boles do dia 0410012020 

LeOdee, 'nomeie do eito sidras 
Co 'Areoro Ideedocado no tente - 

REFERÊNCIA DO TEMPO : leonàaio do Bmenia 

LDF)- - 
FORMA 05 JIkOAMENTO: MENOR PREÇO 

O edita semploto solene 3 dnapedçoo doo Lute' 
ne,soeoo ao ode snaocbt.enn.Ior, na Predoslord 

Munnioipal, saio da Lislapdea, AN. VObda, 251. 
Ceotro, Onjo MeoOadoIPR, no eito eletndnooa: 

Preleoo MunIcipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VirosA- P0 

TERMO ADITIVO R'2020 (50051 
DO CONTRATO N' 12D2018 T1579) 

LNE0IGISILLDADE DE LICITAÇeO N'07I200e- 
PROcESS0 IR OOZm201e 

OBJETO DOADITAIaIEPITD Do Pr000 de V100e- 

CONtRATANTE Munizipio da Unido do 0111010 

OBJETO 00 CONTRATO. Onede'oanneinle do 
eutebeledmentne de soude pena, mediante con- 

Milioee Olinicee o ninel entoulaledd nef€ldou 
ou Aneoo 1, deste reçelemeoto, baseados no 
Tdode Uoitoade de Peocedineentos do Mis/ela 
do do Saude no 0,00602. Pnecedneeletoo cor 
diagodoeca - de TossIa edo ea0datda, pata es 
~Jul do Sistema USe do Súbdeeduados 
das Unidedes de Sonde ou Merdolpio de miei 
da Vtinio ou enoaoind,a000 pdoo dmano  com - 
potentes do SUE 
CONTRATADO: LASORATORIO DE ANALISES 
CUNICAS Dft WILLV CARLOS dUNS LTDA 
EPP - 0sF) 0083  041 rFndnero.ae 

o4odadir000çdo a goa me rePare d ctiee 
do latino de Cea,Inale 0 1220008 0400 
prorrogado por mas 12 (dose) medes, e 
lSdOZi2029a a tem'n,e'em 14007/2020 

Lar d'adorei o ENeVOO com oaae000naodeo 
FORO. Coneeroa de Unido de VOdode, 
Udio de Vndide, 14 do js(ho de 2020, 


