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CREDENCIAMENTOr  CHAMAMENTO PÚBLICO n o . 00812020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos dezenove dias do mês de Agosto 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, S ra Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, S ra Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Nivaldo Budin para a sessão 
pública do processo de credenciamento para contratação de profissionais para prestação de 
serviços junto à Secretaria de Assistência Social para ampliar a oferta de serviços do SUAS 
devido à pandemia do Covid-19, sendo a contratação de 01 Coordenador do CRAS (podendo 
ser Assistente Social, Pedagogo ou Sociólogo) e um Psicólogo, suprindo assim as 
necessidades da Assistência Social desta municipalidade. 

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 das seguintes pessoas: 

Luiza Silvana Kisiel, CPF: 045.880.189-57 
Adrielle Caroline Krinski, CPF: 080.126.759-51 
Cintia Nadine Berté, CPF: 088.775.419-89 
Francieli Dayane lwanczuk, CPF: 090.553.139-63 
Tatyane Brolini, CPF: 095.026.439-33 
Mávia Viviane Maciel Sodré Guerin, CPF: 894.882.299-34 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, 
e demais membros, os credenciamentos encontram-se em conformidade com o edital, sendo a 
seguinte ordem de classificação: 

Para o item 01 - Psicólogo 
1° Cintia Nadine Berté —60 pontos 
2°  Francieli Dayane lwanczuk —20 pontos 

Item 02— Coordenador 
1°: Luiza Silvaria Kisiel —60 pontos 
20  Mávia Viviane Maciel Sodré Guerin —60 pontos 
30  Adrielle Caroline Krinski —40 pontos 
40  Tatyane Brolini —30 pontos 

Para o item 02— Coordenador do CRAS, houve empate na pontuação das proponentes 
Luiza Silvaria Kisiel e Mávia Viviane Maciel Sodré Guerin, sendo utilizado como critério para 
desempate a Alinea "a" do item 7.3 do edital. 
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O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gov.br , será 
concedido o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis a contar desta data, conforme Lei 
13.97912020.. 

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 



Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa a contratação 
de empresa para a aquisição 
de materiais para a manutenção 
corretiva emergencial da Am-
bulância Renault, placas ALT - 
5962, frota 23 da Secretaria de 
Saúde desta municipalidade 

Favorecido: Platina lmports Co-
mércio de Peças LTDA, CNPJ: 
05.901.03610001-60 

Valor Total R$ 10.700,00 (Dez 
,__,mil e setecentos reais) 

Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei n° 8.666193. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção n°43/2020. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.3.90.30.00.00.00 

Dotação 	orçamentária: 
04.01.2.014.3.3.90.30 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 

'—'especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666193, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 20 de Agos-
to de 2020. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

GREDENCIAMENTQ CHA- 
MAMENTO PUBLICO n°. 

008/2020 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Aos dezenove dias do mês de 
Agosto de dois mil e vinte, às 

nove horas, reuniram-se na sala 
de Auditório Municipal, do pré-
dio da Prefeitura Municipal, sito 
a Av. Vitória, n°251, Bairro Cen-
tro, a Presidente da Comissão 
de Licitações, Sra Vera Maria 
Benzak Krawczyk e membros 
da Equipe de Apoio, Sra Lilian 
Maciel de Oliveira e Sr° Nival-
do Budin para a sessão pública 
do processo de credenciamento 
para contratação de profissio-
nais para prestação de serviços 
junto à Secretaria de Assistên-
cia Social para ampliar a oferta 
de serviços do SUAS devido à 
pandemia do Covid-19, sendo a 
contratação de 01 Coordenador 
do CRAS (podendo ser Assis-
tente Social, Pedagogo ou Soci-
ólogo) e um Psicólogo, suprindo 
assim as necessidades da As-
sistência Social desta municipa-
lidade. 

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 das 
seguintes pessoas: 

Luiza Silvana Kisiel, CPF 
045.880.189-57 

Adrielle Caroline Krinski, CPF: 
080.126.759-51 

Cintia Nadine Berté, CPF 
088.775.419-89 

Francieli Dayane lwanczuk, 
CPF: 090.553.139-63 

Tatyane 	Brolini, 	CPF 
095.026.439-33 

Mávia Viviane Maciel Sodré 
Guerin, CPF: 894.882.299-34 

A documenta- 

ção apresentada foi co 9[i.
17e rubricada pela presideWtU 	8 

CPL, e demais membros, os 
credenciamentos encontram-se 
em conformidade com o edital, 
sendo a seguinte ordem de clas-
sificação: 

Para o item 01 - Psicólogo 

1° Cintia Nadine Bertá —60 pon-
tos 

2° Francieli Dayane lwanczuk - 
20 pontos 

Item 02 - Coordenador 

1 1 : Luiza Silvana Kisiel-60 pon-
tos 

20  Mávia Viviane Maciel Sodré 
Guerin —60 pontos 

31  Adrielle Caroline Krinski - 40 
pontos 

40  Tatyane Brolini —30 pontos 

Para o item 02 - Coordenador 
do CRAS, houve empate na 
pontuação das proponentes Lui-
za Silvana Kisiel e Mávia Vivia-
ne Maciel Sodré Guerin, sendo 
utilizado como critério para de-
sempate a Alinea "a" do item 73 
do edital. 

O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br, será concedido 
o prazo recursal de 02 (dois) 
dias úteis a contar desta data, 
conforme Lei 13.97912020.. 
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 
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MUNIÓT,e'ÔE PORTO VITORIA 

TERMO ADITIVO CONTRATO Na 0352020 
PR008850 L1CITATORIO N°040/20t5 

PREGÃO INEXtOIBILIDADE N- 0032019 

TDAICt4PJ: Ot.844.55510005-58. 
'RIMEIRE - Objeto Açaidção de 
:estiar Ore 2. mediante autoniração 
T, de Registro de Preços do PregO 
1 0/30h21TNDEC naanadooie. 
e 85942, bem cansa Aeledreçbo is 
000P0RDIRAO/FTIDE, CLÁUSULA 
00 PREZO: Cortoidetando 

ardani omendi aI do COVtD-I0. co 
renessdade, por rnatodo de força 

ereção de data de esbega do veios 
orlcate, neste ele era melhor final 
cc' todos cc fite leesis, as partes; 
licor, cedacão de dot,sota 4.). 001 

-EGUNOA: as demais douto/as de toamo de 
retrate penmsnooenn iealteradea, Parto Vitdda 
R. 18 de 'gado de 2020, 

KURI NIELSEN JLINIOR Prefeito Vacines 
Coebat ante 

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA 
CNPJ até o r' 01 844 555/0005-90 

MUNICÍPIO DEPORTO VITORIA - PR 

EXTRATO DE CONTRATO N' 16712020 

PROCESSO DECDMPRANTO7S/2020 
PREGÃO ELETRONICO N' 047)2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VITÓ-
RIA CONTRATADO: MAQPESA INDUSTRIA 
DE MAOUI1ãAS PESADAS LTDA, trecnttolil rio 
CNPJIMr eiS e n° 27.857.557(02]t'GO, teSo-
seus) nu ER 472, e' 1200. Cm 07- Solte Guia 
Lotes, CEP: 087e2.aeo. em Sente Rosa - ES. 
OBJETO: Aquisição de coniunle móvel de em. 
,dura instalado sobre am reisoqen melolicce cor-
fone, coneenia do Município eec o MAPA. sob 
e' 8920840010. PRAZO DE EXECUÇÃO: 00 

do data de anainalora do Tento de Contrate. VA- 
LOR: P9 400.00000 Iquabaceitos e amesura n 

ia, Estado do Pmand - Parta Vitoria P6, 18 a, 
igosla de 2020. 

OortNinlsen Janiar Pretoito Moitidpel 
Cor tnetenln 

MAOPESA IIRO AOUINAPESADAS LTOA 
CNPJ sob eu' 2/.157.8071a901-05 Contratei 

PREFEITURA MUNICIPAL rE utitAO 
DA VtTÓRIA- ESTADO 00 PAGARA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 500020 

PROCESSO Nu 1142020 
osioço e L'ndeção nu modat'dede PEuu 

no de Prensa pana aqiddçãa de Aparei 
cIsnes, desãnadoo esapdn as eccesséde 
oecrelada Monidpei de Saãde de Ustão 
'da - P5. de ocards coe es sandio/es, as 

05,047599000101 3Z cosi o Vãan 
67.200,00 lCirqsetta e sete mil 1 

reais)', pana que produza os eieitoo 
teimas da AI, 43, 1.1. IV de Lei 

de Preçes para 
reo, desinadeo a 

diçano, qoenidadea e exigências estabelecidas 
toste edital essas anosos. 
CONTRATANTE: Profeitara Mnnidpd de União 
da Abildde- PRS Nuca Sento Rocada. 
CONTRATADAS) : FÉNIX tpúrORE&ATICA E 
TELETONtA LTOA, CNPJ a' 0.547,55950941. 
22, Tensa de Contrato na VIRANDO j0025), Vdon 
giobd R$ 57.2001 Cb,qceiIaeeete mil e da' 
rentes mdsl. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 1810012020. 
DATA CEA5SINATURA: 08/2812020, 
PRAZO DE VIGEI4CIA: 02 ldaze) masca, 
FUNDAMENTO LEGAL Lei Mnntcipat a' 4303 
de 04 de tevareim de 2014: Lei Fedend n° 
10,5202002: Lei Compicmenter Federal o' 
120/2090, casos sile~p,chasimi sub-
ddiaisanente, na qse eoabm, a Lei a' 8,688 de 

PORO: OomolcadeUetãodaVitoria. 
Usido da Voada - P6, Is de agosto dc 2020, 

Hilton Sarda Rocada 
Pretelto 

CREOENCIAMENTO 
CHAMAMENTO POaLICO n'. W5/2020 

ATADO SEcçÃo PUBLICA 
Aos decorava dias do mas da Aoosto de ddo 
ml e Lente, ão ecos trocas, teaninam-so na sala 
da Auditbnia Meacipã, do prddio de Prefeibim 
Msricipd, dIa eAn. Viela, o' 251, Solto Gan- 
ia, a Prosianole do Ccentnnea de Udtaçõcs, 
Si' Vara Moda EeTzek Kraaecolo e meobeas da 
Eqatoe de Apoio, Si' Ltiian VedeI de CIieoiTe e 
5j0 Nicees audir, para o sansão pútltoe de pro- 
cesso da credoncieuonnto para contratoços ao 
postos/sois para prsstoçss de morosidade à 
Secretaria de Asdatãrcia Social pera orpltan a 
atenta de esmi4reo do SUAS deolda à poudmnio 
d. Coqid-lã, tende a eeeEulaçao de 01 Coando- 
nadar do ORAS lpodsedo ser Aeaiotnrte SoaS, 

rnrm os n,ocsaeeases de Asastaroe Ooaai 
,nenispatdade. 
1 a sessão a rrnddente e a Comissão e 
nos da coube de eeosio, ctetasom e tece- 

É/dos neisdos pare a cnodmdatee, verificou-
-nas accamastação das eeçointns pessoas 

Loira STaaea disiei, CPF: 0e52051eç.57 
Addelln Capotes tlninsal, CPF: 080.128.755-SI 
Cintia Nadtoa tedã, 0FF: 088.775.418,88 pran-
dali Da-JeIto taennzrsh, CPF: 20.550.138-83 
Talparn Bneliai, CPP: LOS 028.429-33 M*4a V-
dasa Morei Sabe Gnerin, CPF: 894.881298,24 
A dostmeatoção aproseelada foi caatadde e 
'sbdcada pata proiderto da CPL, e demais 
oteerbpoe, os crndnociamnslro enrtrdal-oe 
em sonloenneade como editaL veedoanegaintn 
ardes de doedfseçãe: 
Pare citam 51 -, Pdattogo 1' Cintia Nadtne dor- 

- Coordenador T': Leira Silnma lideI 
neo 2° Mana V'niase Masinl Sodrt Sae-
pontos 3-  Addnlle Cerán'ne CarnAl -i° 
4 Totyaon Bisbm - 00 poitas Parco 

de Mão/e Vieimn Motel Scdnt Osedn, sendo 
ittzado coma odtddo pana derempate a Alises 

do item 7.3 do editaL 
resultado sonS pabilcalo no silo da prefaisina 
enidpd vre'e.pmeas.pt.pombr, aerã coosndide 
prazo ronnnael do (P) Idas) dias lada a ore-
1 desta dará, redobre LeitO.970t202ú.. Nada 
ais hanoado trstan

'
ha arqueada a ..à, ruja 

a cal assinada peta pnesàleale membros do 
Isipe de Apelos profaaisreis pnssoress. 

Prnsdeate da CLP 
Membro da CLP 
Membro da CLP 

PEDÁGIO 
0 líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o ex-pretei-

de União davitópla, Hussein Raiai (PSD), e o Presidente da Frente 

atiamentar sobre o Encerramento dos Contratos de Pedágio, deputado 

rilson Chiorato (PT), firmaram pacto para trabalhar juntos em relação ao 

adágio. Os contratos em vigor vencem em novembro do ano que vem, e o 
ovemo Ratinho Junior vem debatendo a próxima concessão com a União 

esde o início do mandato. 

De maneira paralela, os parlamentares estão preparando um requeri-

tento ao Ministério Público Federal, que fechou acordo de lenléncia com 

Igumas concessionárias acusadas de corrupção e lavagem de dinheiro 

ar meio do pagamento de propina a agentes públicos em troca de altera-

fies contratuais que as beneficiaram desde 1997. 
Precisamos ter acesso aos detalhes desses acordos, afinal não houve 

articipação do Governo do Estado nem da Assembleia nessa discussão. 
Sinos fazer uma solicitação formal dos dados, afinal os paranaenses têm 
direito de saber essas Informações e nós, como representantes legitima-
rente eleitos, iremos brigar por isso", afirmou Hussein Bakrl. 

Líder do governo, Hussein Balal foi prefeito de União da Vitória por duas 

casiões. Nas eleições de 2014 fez, 26.682 Votos; em 2016, pleito que o 
onsagrou como um dos braços fortes de Ratinho Junior. 

Tboniasi Participações 8/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita to CNPJ sob o ri- 19.594,723/0001-94, e Com registro na Junta 

Comercial do Estado do Paraná NIRE 41300088241 Declara nesta data, 

para os devidos fins, que foram extraviados o Livro Diário de Na 02 referente 

ao ano do 2014. 
Afirma ser a expressão da nerdade, firmando a presente declaração para 

que surta seus afeitos legais. 

União da Vitoria, 18 de agosto de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DEI' ' DAVITÓRIA- PR 

E LICITAÇÃO 
PREGÃO ESENCIALN'9012020 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO N°127/2020 

'BJETD: RegiaIno de Preços para Tasnedmeota 
peças migtrds e aceoobeioe de pdmeira Iiehç 

rsbnodosamaou tortoaa e repense dos oniostos 
nem, pesados e deibas pertencoutes á trota de 

noteinra condiçõei qeantetedee e eoiaências 
atabeleisdeo nesta editeI e seus anexos. 
rEI4ÇÃD: Licitação EXCLUSIVA pana Microem-
moe, MicceempreendcdartedtatdeeleEepreoe 
o Peqaeia Pode, nos tensos do Inciso 1, doM. 
ja 48, de LC 1232000 )Rcdaçao dada pata Lei 
omptemorntars° 147. de 2014). 
ORMADE JULGAMENTO: Mlxeeraented de 
exorto Pcw Ibm. 

a 2020 às 10otonin, no Opto. da Compres 
citações de Preteilura de União da Vitoria te 
atirada o Rua Or. Cruz Mandado, 205, 4' Pc 
monte, centro. 
ALOR TOTAL ESTIMADO NT LICITAÇÃO: RI 
327.,00 (Um nutram trezentos acinte e sete 
destro 
raçoeira: Melieoa traTo/A Rbdro. 
iatreointmrraçtes podem ser abades ro Dpto 
e Cotspnos e Lidtaçoes de Ptoteitura de Ltsiãc 

Viti na endereço Rue Oor, Coar Machado, 
a  205, 4' pavimento, contra, tdetornee 421 
52n.nZE2. 
mal: Ilcilacao@anie3dantsnie pr.qoobr 
E. alms.ao'endaaitode.pr.gov.bn - iodos LICITA 
AO e PORTAL OATRAI4SPARÉNCIA 
não de Vtló'a - PR, IS de setembro de 2020 

Hittor Ganir Rosada 
Pico/Ia 

Pro,r000 LicitdanoolOt2EZo -AMASPLt 
ineolpbdidade de Ucilapão 0890020 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIEILIDAOC 
DE LICITAÇÃO 

presente insts,mento de insilcabva se 
aoamprtr o coso/o no edço 20 da Lei 
tStlt990, coro auteonderte aiecessddc 

soa de san/nos protsdonãs da ãred de saúde 
noma reooltada da necessidade de mauuteçao r 
de preatagao de neo/pos de médicos pana teus 
ae5oradsa. 
II) Denodçãa do Objeto: O objeto é a prestação 
de oepei505 pnottsooaais de alma médisa para 
os aelerstoa duAMASPU, atrases de uopeoa 

Q Raras da Escolhe: A escolha recaio sobre a 
norpresa tURI PEREIRA, DOS SANTOS E CIA 
LTDA, inaodtu ao CNPJ r° 31204.542T0001-29. 
em tece de rnostaddedu doonnaeotet, bem oarro 
indobiitdade de esmpebgao, pais te oemiçea 
proatodos par todae ar institodõsmddinao 
condensadas b AIuNASPU serão remaneradso 
csntoaure tabele de pnocedirrestoo COHPM 
e, podeito, os oredmtciadon perceberão seus 
honarãnlos no mesmo catar, tombando ittbcãa e 
busca pets manca preço. 
IV) Do Preço: O odor coam edo a aer peoa pela 
pnesteçãs dos snrdçso médicos meã de R9 
30.050,00 (Tdnta e ee'o mil reás), pelo peniodo 
de 12 (doze) meses, pederdo ser pmnoçado, 
000tcmne aI, 57, II. do Lei 8.688/ao. Ao despe-
sas docorreTtes do poeeerle enreate correrão 
pai conta das Recoraoa das DoteçduoOrçamoa. 
lãniea 2.0.00.28.50.02.00.02 -Somios Médico- 

Vj De -lústrioanna: A presente tneeigiaotdadn 
cscmtra respaldo no capot da srI. 25 da Lei 
8.65003. 
Podo Uniao. 50, Sido escale de 2020 

6/aRGARETA rLtSsAK 
Prestdcnte AMASPU 

Processo Lidtstie'o 009/2020 - AMASPU 
,cenieibttidadcde Lidtação 008,2020 

JUSTIFICATIVA DE INEXtGIeILIOADE 
DE LICITAÇÃO 

O presente isto/mente de jsstticatsa se pres- 
te acerapein e contido no ar/na 24 da Lá e' 
0.859/les). cceoo antecedonte Texana/rio 

tpeo na OEIaaçoe: AAaLASPU teces-
pan pnannstetois de área de salde 
dada necosddade de mersienção 
de ae,'dços de mddicsa pana sena 

do Otdoto: O objeto ã e pneotaçde 
posfosisrats da área mddica para 

da AMASPU através de empresa 

Resto da ãeoaiha: A encetar receia oobrs 
empresa CUNICA DE M400TEStOLOGtA 
DE OUTUBRO SSP, iascatta na CNPJ t' 

.603 tes/000t./2 em tece de rceuiadaade 

ronceeradoe ceitsmtn tabelada pranosios 
CBHPM e, portanto, oe ocednrctadso puicebr 
soes ttaaerldss no mostro oetcm tmasaade 
caa e busco pelo rasar pneça. 
lVj Do Preçe: O oaieç eabmedo a ocr pego 
pmstaçoe dos serviços médicos será de 
24.000,Ee Vote n qeate mil reais), pelo pan. 
de 52 (dare) meses, padecida ser pnonoç. 
sartcmae ad. 57, II, de Lel 8.551/93. As de: 
soa deconenses do prenenle cmrtnata cor, 
por cosIa dos Resumas doo Datações Crpasn 
uvas 3.3.80.0950.042.00 -San/nas Mão 
-losspttaier, edortddçisenc taboeessniats. 
V} Da JnoEEcaA'oar A pnecoertz inexigIbfal 
encontra renpãdo ao naput do ei. 25 da 

80,07 de agasta do 2020. 

MAR0ARETI4 PLISSAK 
PmsderteAbLAaPU 

Prccosso Uistatddo 00512020 'AIeNASPU 
tneoigiblldado de Ucitaçao 0080020 

DECLARAÇÃO DE INEXIGtU1LIDADE 
08 LICITAÇÃO 

A AMANTU - Astarqsio Monidpd de Asslnldn' 
do à salde dos Funcionários Péblisss de aos. 
te Usina, armares do sus Presidente e do seu 
Curador, raopesttreesnote Margareen Ersoelo e 
Bisou reboco, soe tertaice de arl, 25, aspi. de 
Lei ri' 8.65803, coro/me estola do Processa 
Liiçtetdds 0000020- tomighlidadn de UcitsçOa 
508/2020, que declarou a INEXI0I8IUDAOE de 
Ociuçua paras contratação da empresa CÍTRICA 
DE MIESTESIOLODIA 16 DE OUTUBRO OS? 
par, prostação de serudçes profmioaeis na dma 
mddloa 
A proscrito dsnlansçlo ertcoatns-oe plrnamente 
tondsmnrtede, cormanita se debela da justli' 
cateje eloborede pele Presidente, sem como eco 
rarOs dos dccumastos que isso/Irem o proces' 
os, senas que em toeção ao praçe, amenos no 
oprascztla compatiesl coo os preços protcadaa 
10 mercado. 
Porte União, 80,07 de aços ao de 2w0. 

LUIZ RICARDO PANTIN 
Presidente da Conissao Ponrneaerta de 

Ucitação 
Decreta n'9120020 

Processo Uciteedo 000/2020 -AMASPU 
tneoigibitaade de Ltdtação 009/2020 

DECLARAÇÃO DE ING(IGIaILIDADE 
DE LICITAÇÃO 

A AMASPU - Aaterçaia Mesidpal de Aeãet/ 
cio à Salde doo Feanicnddos Plblicss de P, 
o Usiso, atrases de sua Pneddnrte e de 

Curadcq, nasposãsaroenta Marçeneb, Flissae 
Eliean Mibedi, nos cosas do o) 25, cepet 
Lei n.' 088890 oco/reme consta de Piosos 

0000020, çaa dedalasi e INEGR 
licitação pira o combatendo ao 
PEREIRA DOS SANTOS E CIA 

'dectaraçan eTcaenles-sc plenamente 
e/e, ossosartn se dorsta da jaemi-
snada pata Presidente, bom cepo cm 
doceimontas que instruirem a preces- 

competireI ocre os peças praticados 

Pelo Inibo, 00.07 de agasta de 2025. 

LUtE RIOAROO FANTIN 
PnosEonle da Comissão Permanartede 

Lidiação 
Decretou' Sf212020 


