
CONCEDER 

Aoservidor, NIVALDO MOREIRA 
(matr. n°636), portador da Cartei-
ra de Trabalho n° 31690/00049-
PR e RG 7.320.236-1/PR, 
admitido em 23/0912003, em 
conformidade com a Lei Com-
plementar ri 0  001/2006, art. 94, 
seção VIII, Licença Especial à 
Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 2013/2018 (parcela 313), 
no período de 22/07/2020 à 
20/08/2020. 

Registre-se e Publique-se 

'-iificio da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 21 de 
julho de 2020. 

EUCLIDES RASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 47312020 

DATA: 21 DE JULHO DE 2020. 
SÚMULA: Concede licença es-
pecial a título de prêmio para 
o (a) servidor (a) Siegrifid Sie-
pmann. 

' PREFEITO MUNICIPAL DE 
'tRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 
Ao servidor, SIEGRIFID SIE-
PMANN (matr. n °  381), por-
tador da Carteira de Traba-
lho n° 53567100023-PR e RG. 
4.679.519-9/PR, admitido em 
01/02/1995, em conformida-
de com a Lei Complemen-
tar ri °  001/2006, art. 94, se-
ção VIII, Licença Especial à 
Titulo de Prêmio, período aqui-
sitivo 2006/2011, (parcela 3/3), 
no período de 22107/2020 à 
20/08/2020. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 21 de 
julho de 2020. 

EUCLIDES RASA 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 474/2020 

DATA: 21 DE JULHO DE 2020. 
SÚMULA: Concede licença es-
pecial a titulo de prêmio para o 
(a) servidor (a) Tadeu Chaiko-
vs ki. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

Ao servidor, TADEU CHAI-
KOVSKI (matr. n° 604), por-
tador da Carteira de Traba-
lho n° 97020100025-PR e RG 
n° 4.097.874-7/PR, admitido 
em 03/0712002, em conformi-
dade com a Lei Complemen-
tar n° 00112006, art. 94, seção 
VIII, Licença Especial à Título 
de Prêmio, período aquisitivo 
2012/2017, (parcela 2/3 e 3/3), 
no período de 22107/2020 à 
19/09/2020. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 21 de 
julho de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

7 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
• Registro de Preço objetivando 
• fornecimento de peças e aces-
sórios originais (P0) peças e 
acessórios genuínas (PG) des-
tinados a reparos nos veículos 
da linha leve, veículos pesados 
(caminhões e ônibus) e veículos 
utilitários pertencentes à frota 
municipal, através de orçamen-
tação eletrônica pelo sistema 
AUDATEX, em seus itens con-
forme especificações constan-
tes do Anexo 1 deste edital. 

CARACTERÍSTICA: Com cota 
de até 25% para Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), conforme Art. 48° 
da Lei Complementar 147/2014. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2210712020 às 09:00 horas do 
dia 03108/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 03/0812020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 03108/2020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sitio eletrônico www.bll. 
org.br  'Acesso Identificado no 
link - licitações". 



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

FORMA DE JULGAMENTO: 
MAIOR DESCONTO SOBRE 
TABELA 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bll.org.br, na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR, no sítio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  link li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Julho de 
9 020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
45/2020 

PROCESSO n°. 11012020 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: É objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivando 
aquisição de produtos de limpe-
-a hospitalar, destinados para 

'tésinfecção do Hospital munici-
pal Santa Terezinha, conforme 
justificativa em anexo ao pro-
cesso, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
2210712020 às 09:00 horas do 
dia 04108/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 04/08/2020. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPU-
TADE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0410812020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica Bol-
sa de Licitações e Leilões, atra-
vés do sítio eletrônico www.bIi. 
org.br  Acesso Identificado no 
hnk - licitações". 

FORMA DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bll.org.br, na Prefeitu-
ra Municipal, sala de Licitações, 
Av. Vitória, 251, Centro, Cruz 
Machado/PR, no sítio eletrôni-
co: www.pmcm.pr.gov.br  link li-
citações. 

Cruz Machado, 21 de Julho de 
2020 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N - 
11912020 

PROCESSO N° 10112020 
PREGÃO ELETRÔNICO N°  

039/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: ANTONHOLI & 
GARCIA MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA. 

OBJETO: É objeto desta lici- 
tação a seleção de sociedade 

empresária especializada obje-
tivando a aquiição de 01 (uma) 
ambulância zero Km 2020, des-
tinado para uso da Secretaria 
de Saúde desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 	

000 078 

VALOR: R$ 154.000,00 (cento e 
cinquenta e quatro mil reais) 
APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante, 

FORO: Comarca de União da 
Vitória, Estado do Paraná. 

Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado 

CONTRATANTE 

Antonholi & Garcia Maq. e 
Equip. ltda. 

CONTRATADA 

EXTRATO DE CONTRATO N° 
063/2020 

PROCESSO N° 088/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

34/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: Agropecuária 
Sul - Rosangela Hutchok Bola-
ch. 

OBJETO: É objeto desta licita-
ção a seleção de sociedade em-
presária especializada para o 
Registro de Preço objetivando a 
aquisição de Materiais de Cons-
trução em geral, hidráulicos, 
elétricos, alvenaria para manu-
tenção dos prédios públicos em 
seus itens conforme especifica-
ções constantes do Anexo 1 des-
te edital. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho- PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 
rário de Brasília (DF). 	 06(seis) meses 



a! 
'e oes,s,,,Slaeaaoesaia = n2 Jornal O Comércio 

ti 	Terça-Feira, 21 de Julho de 2020 1 Ed. 6453 1 Porto UniâoJSC 1 União daVitóiaJPR 

WItto no Monjolo 
$?iIS Odilalo M000inçil 

colsiidstoãetotasieoarinrtla.50Ill 

"O LUPANAR FLUTUANTE" 
"Não se pode dizer que não existia criatividade em Porto União da 

Vitoria A ideia era na realidade ter, até como atração turística, um 

restaurante flutuante, Ancorado na margem do rio Iguaçu seria algo 

diferente. E realmente foi diferente... O restaurante foi instalado em urna 

barcaça parecida com as que recolhem areia do fundo do rio. Tinha algo 

como 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 e marrom no casco. 

Funcionou a contento durante um certo tempo ancorado perto do Clube 

Concórdia, uma érea 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 de um dancing. No inicio a clientela 

ainda era constituída de agente séria" podas 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 

tornar 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 cerca de 500 metros a jusante da "Ponte Nova", 

a famosa ponte em arco construída pelo Governo do Meneei Ribas em 

1944. Este local era despovoado e se revelou adequado pois além de 

não in 	'dar vizinhos garantia uma certa privacidade á clientela. Além 

de daatrp.rarfoi 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 locai 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 Guérios). 

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

iiegívei e a literatura não é lida". (Oscar Wlide, ou nome completo Oscar 

Fingal O'Flahertie Wiills Wilde, um influente escritor, poeta e dramaturgo 

Irlandês. Nasceu no dia 16 de outubro de 1854, em Westiand 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 

Antige"" que preserva e relembra o passado. 

Beira da Iguaçu, Julho de 2.020 
Odilon Muuioinelil é Membro da AIVI e do IHGPr 

MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - TERMO ADITIVO CONTRATO N' 0a10020 -ADITIVO N001/2020 
PRCCO500ADMINISTRATIVO N°0010020 - INEXIGIeIUDADE N°00112020 

CONTRATANTE MUNICIPIO DEPORTO VITOFOI CONTRATAJEA, UPINSKI & UPINSIO LTDNCRRII 
ME aos o n 78,007.312l0001.57- OBJETO, Aqoioiçoo do crmbsolpal tipo s000lbno comum, e troa 
diesel cuiDem para alardos a demanda da mas municipal no aro da 2020. O - - Ao portos acima qoel. 
ficados trmaaam ar, rode erbam do 2020 o cotas és Fcarsacio-esíe és Coabrsoaiasis r' 001/2020 
paios lance do Lei 0046103 a condiçdes eotaholeddas no pr000050 trátatóris r°00112020. rroãoiidado 
lrrooigihitidada n' 00112020. cujo objeto é: Aquisição de oorrbssl,aol tipo gasolina 500am, cales dinsol 
comam para atender o demando da bola rrrnicipal no ano da 2022. 2- Gorsidoasoda a necessidade 
da Secrelaro Municipal do Educação, bani coma pose ao demais Secrela,ios Usoãdao, o cnn razia do 
interesse psblico, do manoioso oarrta]oas da propoata, o lo,nnctrrenio o o interessa nacuproco esse 
os arelsatasteo, ravdram alterar o Cilosala Te,anira, passarão a p,oaaleser asagainto 3. - CLÁU. 
SULA TERCEIRA -VALOR CONTRATUAL Pie5 lsmsdmenin do sbjair, a CONTRATANTE pagarã a 
CONTRATADA, pela Açatéçlu da Gasotro Comum que era R$ 3,900 (la/a resua e livre cinco doca 
aeeloras). passando para AS 4.020 jquaars, sem pinta e zinco onstsoos), sendo a élib, a ser inste- 
martelo as R$ 2307,00 (dois mil ossenles e docasoola rcão e sois centanuel, ujocurado ao o/ão 
do 30. 100,180 Usos, endosso oelasdda em anexo. é- ricas abIcadas leãae as domais cldaoalas a 
eordiçdes do irobameris manipulei ma alterado. Porto Vttd,aaoPR, em 20 do julho do 2020. 

Francisco Xaão, pontual Pralaso Municipal Em Epercida 
Coahstaote 

UPINS1II & LIPI000I LIDA CNP2IMF: 78.937 31510301-07 
Controlada 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

ONPJ 70.330.06Bl0001-09 
AraeniãaVildrio n°251 CO? 84020'O00 

Orar MaohadoPr. 

pREGÃo ELETRÔNICO ,f. 4482020 
ERDOESSO e'. 1052020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Em: É objeto desla Iidlaç/o a seleção da 
atada emaeroiroo ensedalirada sara o Ra-

ésbo do Poeço objesaaads o tareeomonlo ao 
peças e acasatras oniginais (P0) peças e anos-
sdrico genriflos (PG) destinados a reparos Doa 
rebalso da linha levo, seiculos pesados (comi-
nOVos e doibee( a noisnisa t100ilãdor perleacas-
soe à Insta msnic'pá. alçavas do rreçamanlaçáo 
olatrúnica pulo ráslema REDATOr, ato sousitano 
omilcenra ospeoilcaepoa coratuatos do Mero l 

IRI5TICA: Coro cota do até 250 
-esse (t( e Empresas do Pa 
P1- conlrmse AU. 40' da La Ci 

ENTO DAS PROPOSTAS: 
dia 221070020 às 09:00 horas 

0v E JULGAMENTO DAS PRO 

LOCAL 

UciteçdeuoL.oilõea. aoaaio da olho ololrdolo, 
a'aw.bII.oro.bn Acosso ldartticads na unE - Ii-
d. 
REFERENCIA DE TEMPO: boiada da toasilia 
(DF). 
FOREM Lt JTSésfa00TO MAJOR OESCOFL 
10 SOBRE TABELA 
O edital corirplelo estará a diopod020 doe lelo, 
ressalvo no silo a'onarblLrrg.br, na Poeleibara 
Manicipd, ralo da Uotaçõos, Ao- Vddtis, 251, 
Corso, Cria MoctadoIPR, no sito Sotnõnoco: 
wpn,.pr. desci .br lisA litoloeços. 
Crsc Machado, 21 de Julho do 2020 

Protele Municipal 

CREDO NCIAMENTO 
CHNaIAMENTO PÚBUCO e'. 00212020 

ATA DE 5 ESOPO PUBLICA 
Aos dezesseIs dias da nas de Jalha do dois srI 

viose, is nove heras, Oeuni,am-05 no sala de 
Aud'ltoia Miunisipol, da prédio do Praloitara M, 
,."à, 011v a Ao. Vitorie, T. 251, Baias Carris, 
o Presidente da Crmieaãs do Ucitapaeo. Orla) 
1/era Mora Bearak t(roasc3il e mamosos da 
Equipe de Aprio, Sfal laias Matei do Otoeim 
e o SI.) Hindus Badin pera a sasnio pablica 
do processo da oraionciomaals do p0000as li- 
oiças 011 jaridicas pura orestaç5o da nomiço do 
prsrosioratestarmal para o Ganira de SaUde 
ci Carlos Rarialo Possas, contratação de a/dito 
ansstaoirtodsts para ossoultas ambulalova,s 
reobaoçuo ão prcoodhrei150 anestésicos para 
realização de otrjrçias no HespiIel Mianicipã e 

Eras aoiçidos pesa o coedaooawl nailtcceu-
-se a doosaasoação dou saouistoo inleroosodos: 
AbraraeAré, nédias asocsiadc,a Olá - Mc. 

CNPJ 10.04874210001.06 Risota Bem-
rotaslo Dersatb. 0FF: 007.428.138.03 Fiçaé,edo 
° P5IV Dinica MIado, CNPJ: 22170.4050001. 
23 A docanreptação apresertada Id 
corfeidu a comede p00 presderte do CPL a 
membros da Camisola, estando em conlomii-
dada com a exigido ro adilal. O ravalsado saci 
publicado ro ole's da preleitara ooricipd W5'Pn. 
proorospssnrbr, erá s conoedido o praco ressrou 
de 05 (doca) dias úte'o n cortar dada dois. 
Nada meis havendo sanas, foi erse,rada a 
aoaráo. 05)0 ata vai assararla pdo prrddepte 
membros da E0uipn de Apoia e profissional, 

prasidaasla da OLE 
Meesblo da CLP 
Menbrods OLE 

RE F E LOURA MUN IdEAL 
DE PORTO VITÓRIA PR 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 06712020 

PROCESSO DE coSnisE N' 50712020 
PREGAO ELETRONICO RP 500420020 

1 Moricipio de Porto ViSita 60, intoima li 
diaS' no dia 18 dojatim da 202010 5/latim 

D referente ao Prccesoa r' 0070020 Praçi 

Porto Virarra PR, 

Ricaids Caneha ao Olodra 
Preoira. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL. 

DE CRUZ MACHADO 
CNN 7&339.6fOIDoOl-59 

Aperida Vsãtia e' 201 CEP 64620.000 
Cncc Machado P5 

PREGÃO ELETRÔNICO 5, 450020 
PROCESSO e'. 1100020 

AVISO DE LICEEAÇÃC 
aTO: É baiano costa licitação a seleção da 
dade enrpresddo aapooatirada para 
oh' de Preço objainardo aquisição de pio- 

sorlerre 1a500canina san anaIs as pracelao, arr 
seus lisos costarat eopociloaçtes ceirslanleo 
da Al r desta sã'lai. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
16.00 do dia 220712020 ão 2000 horas do dia 

E JULGAMENTO DAS 

1911010 OA5ESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

LOCAL DA REALrZACAO DA SESSÃO 

Lrdtatas a Leiloes. oDes/a da siba dolrona 
ama EOI.acg.br  Acosso ldertrcads ao lisA - li 
cilaruot 
REFERÊNCIA DE TENTO: hrrarta de Orasili. 
(DF). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
UNITÃRID 
o edital caoeteto duma  dbpodção das 1055 
assados oo silo onero bl.or9.br, nu,?neIeilor. 
M~ adia de Ucilaçóoa, Ar Vdóha, 251 
Certas, ocr MochadolpR na oio elobdricc 
'mala procoo.pr.'rbr lira leitaçãaa. 
Cear Macoado 21 dodulhoda 2000 

Pnetoto Municipd 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DA VITORIA- PR 

TERMO Aorrrdo N7212020 (5065) 
DO CONTRATO Na122/2010(48210 

1XIGIBILIDADE DE UCITAÇÃO N'0712010- 
PROCESSO N° 10212000 

JETO DO ADITAMENTO Do Prezo de Vigão-
E nacos ao 
NTP.ATANTa: Manicipio da União da Vilela 
8. 
JF,TO DO CONTRATO: Credeadamosis de 
obolocinraalos do saúde pana, rradianle cor,. 

ilioeo Clínicas a nível arnbslilmid, nataridos 
Anexo 1, desta calolarrerts baseados 50 

ela Urriicade da Pcaesrjrnoe105 da )O'nisiI-
da Satda, no Gnspe 02- Prscedtmertoo coa 
arõsoca - da Tabela elo sietaaa pica so 
e,iss da Sislama Unico da Saudo. aeur,dos 
Unidade, da Sonde do Merdcipis de Uoiao 

V',ldda ml orvcamrnfrados pelos õngãao com-
estes do SUS 
NTRATADD: LABORATÓRIO DE ANALISES 
EVOCAS DIA mILO? GRILOS .12010 LIDA 

ao Oacr0500a Mtrlicicuial do aaãde a prazo de no-
gêncialenaceços o que co rateio a Ociusula r2' 
do Termo da Csnlmlo e' 12212010 10075) Oca 
plmrr 	por maia 12 )sDra) nesta, a assolar 
15075020 e a lamberem 140712021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Arb'oo 57°, Inciso 1 da 
tal Fedacaln.'O-50003osmoeaoaltonoçitao 
PORO: Camarca de União da Vildde 
saias da Valdda, 14 da )slhs de 2020, 

079 

a Ac&emb{elas 

Demoatrmeçées Orsancelr.aS 

a BalançoS 

a Pe-ebjdosdo íiÇeR'*ÇaS 

Notem de esctor000rnentco 

a Ucitaõe5 

'Inumações 

AcAmo ao mercado 

Súrnutas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
DAVITÔRIA - ESTADO DO PARANdO 

AVISO DE HDVOLOCAÇAO 
PREGÃO ELETRÔNICO st'41/2E25 

PROCESSO Na 0512020 
Hontoloeo a Licloaçés n a mcdalidads Presas 

Irdnica r° 4112020, que  Iam por cdileto a 
Aqattição de mobiliares sob medida, estarias 
oroorirlderas, canrnsoo de abaslsorronto, 
oquipooneelo, e sapamnobso paro disparooção 
de sonhas (pieLa de senha, impnn500ra, avo-
nadares. pedestal e bobinas de sonhai  dsstioo, 
dos adequação asslmdaroças doa ambientes 
do Pa,noicio Manoipal a Uodadas basicos 
de Saude da Uslão da Vtdda - PR, do accrds 
cosI as eori qoivalidadrs e eoi5acias 
estabelecidas sasle edilala seus 10000s., oro 
favor das 005/rosas .  PRIELARãÃ SÃO BENTO 
LTDA. ME, CNPJ e' 57.134.tlBl5000-10, nos 
• labor Global da 0$ 2.100.100 (Dois mil corja 
• macisa rbosl: &CGC MOVEIS LTDA. CNP.l 
e' 18,105.25250051-40. com  aVelar Global do 
AS 51625.50 (Cinoueela e rida mal seimeorlas 
a vise e chos mais) DEberalSol & MI005ITI 
LTOÃ -  ME, CNPJ r° 20.453.AIOIEWI-oO, com 
o Vdor Global de 1285 00  (Um mil duEan-
las e oitante o doca cais) e GIACO MELU & 
PARIS COMERCIO DE MOVEIS FIRA, CNN 
50  )50040201005I.57. coma Valor Global de 
AS 2.007,00 IDoin mil qualonoanlos e sesoanta 
e vele reles), para que prc'drra no dedos lagais 

0.060/93 e sano aloanasaaa 
EXTRATO DO CONTRAIr 
de rorobilialtas sob madidA 

do serha irnrftesoc(c adooaderas pualealai e 
bobinas da sanha)  deaioades odesoaçao o Os-

nersroçoo dos arirbionras do Formado Msrisipoi 
a Urridades básicas de Saldo do Laida dr, VV,ia 
- PR, do acordo com as noaãiçoes, Rueah'dados 
e eeig6scios ostobieoddas neste aditot a soas 
asIlas. CONTRATANTE: pocleilora Municipal 1 
da UniSo da Itald010 -  P5/ Hillor SanTa 0000da 

LTOA. ME, CNPJ n°07.634010b0061-I0, ratra 
do CarIrato e' 1760020160701. Valer Gédal de 
162 1 190,0 (Dois mil ceataeeao.Fia reasi; 
MEGO MOVEIS LTDA, CNN o' 
lo.rOS.2I310001-4a, Terme de Cessara a' 
17712020 

 
5071) Valor Global de AS 01025,00 

- (Cisqanala o Iria ml saissarttsa e lela e cin-
co soais); DEMBI5001 & I6EDSTr LEDA - ME, 
cNPJ e°28.453.476A1001-Ob. TcorsadoCoobsio 

0 r' 1702520 (5972), Valor Global de As 1.280,05 

4pJ e' 31.504.02/0001.07, Temo de 
o' 179MW 159731 VatorIobab do R6 

20 CEVIGENCIA: 02 idoso)  meros. 
IDAMENTO LEGAL: Lei MuntdpoI 5' 4303 
04 de tecer/a do 2014 Li, Federal 00 

202202: l.ai Ceerpiorrenlor Federe o' 
2030. e eras ailaoçdes, aprcards-oa. sob-
riamalei  na que caoaeç suei Te  LatO de 

do. PElO dejolho do 2020 

Htllrr Sanbn Rosada 
poel 

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

scheid, antigo morador de União da Vitória, Paraná. Antes, ele construiu 

uma porção de lanchas que singraram o majestoso Rio iguaçu, inclusive 	J 
a lancha "iracema", de sua propriedade. Orlando Scteid, já falecida, é tio 

deste Colunista. 


