
Prefeitura Municipal de Cruz Machado - Estado do Paraná 
Avenida Vtôr, 251 Centro - Cruz Machado - PR 	 COMPRAS E a  

I" 	 CEP: 84620-000 - CNPJ: 76339.688/0001-09 	 LITITAÇOES 
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: ticitacao'prncm.pr.gov.br 	 CRUZ MACHADO 

www.pmcm.pr.gav.hr  

OOtU42 
CREDENCIAMENTO no. 00612021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte um, 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, Sra  Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, Sra  Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Adélia Sedlaczek para a 
sessão pública do processo de credenciamento contratação de Coordenador, através de 
pessoa física, para atuar na Casa Familiar Rural desta municipalidade, devendo a 
contratação ocorrer conforme necessidade e o interesse público. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio verificaram 
que decorrido o prazo de tolerância definido no preâmbulo do Edital, restou constatada a 
inexistência de interessados em participar do certame. 

Em conformidade com o Art. 6 0, do Decreto Estadual n° 450712009, o Edital de 
credenciamento permanecerá disponível, durante toda sua vigência, em sítio eletrônico oficial e 
na sede do órgão ou da entidade contratante, podendo receber credenciados. 

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

Presidente da CPL 

-À,  
7 

Membro da CPL 	 Membro da CPL 



Lauro MüIIer Soares. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
CONSIDERANDO A REDAÇÃO 
DO DECRETO MUNICIPAL N° 
354912021, RESOLVE: 

À servidora, OLIVETI BRAU-
TIGAM (matr. n° 876 e 1189), 
portadora da Carteira de Tra-
balho n° 88629100056-PR e RG 
6.692.214-6IPR, para exercer 
a função de Direção Escolar 

Escola Municipal do Campo 
Dr. Lauro Müller Soares, com a 
concessão de Função Gratifica-
da, Capítulo II, Art. 20 da Lei n° 
72311999, no período de 01 de 
abril a 12 de abril de 2021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 22 de 
abril de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

SÚMULA: Designa a servidora 
Luciane Uss para exercer a fun-
ção de Direção Escolar na Esco-
la Municipal Professor Bronislau 
Kapusn iak. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
CONSIDERANDO A REDAÇÃO 
DO DECRETO MUNICIPAL N° 
354912021, RESOLVE: 

DESIGNAR  

À servidora, LUCIANE USS 
(matr. n° 891 e 1195), porta-
dora da Carteira de Trabalho 
n° 5518930/001 0-PR e RG 
9.161.059-0/PR, para exercer 
a função de Direção Escolar 
na Escola Municipal Professor 
Bronislau Kapusniak, com a 
concessão de Função Gratifica-
da, Capítulo II, Art. 20 da Lei n° 
72311999, no período de 01 de 
abril a 30 de junho de 2021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 22 de 
abril de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 16812021 
DATA: 22 DE ABRIL DE 2021. 

SÚMULA: Designa a servidora 
Silvana Walczak Rockenbach 
para exercer a função de Dire-
ção Escolar na Escola Municipal 
Prefeito Boleslau Sobota. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
CONSIDERANDO A REDAÇÃO 
DO DECRETO MUNICIPAL N° 
3549/2021, RESOLVE: 

DESIGNAR 

À servidora, SI LVANAWALCZAK 
ROCKENBACH (matr. n° 892 e 
1188), portadora da Carteira de 
Trabalho n° 33893051001 0-PR e 
RG 7.934.202-5/PR, para exer-
cer a função de Direção Escolar 
na Escola Municipal Prefeito Bo-
Ieslau Sobota, com a concessão 
de Função Gratificada, Capítulo 
II, Art. 20 da Lei n°723/1999, no 
período de 01 de abril a 30 de 

junho de 2021. 	000043  
Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 22 de 
abril de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO n°. 
006/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Aos vinte e dois dias do mês de 
abril de dois mil e vinte um, 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, S ra Vera Maria 
Benzak Krawczyk e membros 
da Equipe de Apoio, Sra Lilian 
Maciel de Oliveira e Sr° Adélia 
Sedlaczek para a sessão pública 
do processo de credenciamento 
contratação de Coordenador, 
através de pessoa física, para 
atuar na Casa Familiar Rural 
desta municipalidade, devendo 
a contratação ocorrer conforme 
necessidade e o interesse públi-
co. 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio verificaram que 
decorrido o prazo de tolerância 
definido no preâmbulo do Edital, 
restou constatada a inexistência 
de interessados em participar do 
certame. 
Em conformidade com o Art. 
60, do Decreto Estadual n° 
450712009, o Edital de creden- 

ww w. p mcm p r. g ov.b ri 



ciamento permanecerá disponí-
vel, durante toda sua vigência, 
em sítio eletrônico oficial e na 
sede do órgão ou da entidade 
contratante, podendo receber 
credenciados. 

Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio. 

deste edital. 

DATADA VIGÊNCIA: 19 de abril 
de 2021 a 19 de abril de 2022 

VALOR DE CONTRATO: R$ 
6.211,26 (seis mil duzentos onze 
reais e vinte seis centavos) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

DATADA VIGÊNCIA: 19 de abril 
de 2021 a 19 de abril de 2022 

VALOR DE CONTRATO: R$ 
606,18 (seiscentos seis reais e 
dezoito centavos) 000044 
APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da 
Presidente da CPL 

	

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

Membro da CPL 

ATA DE REGISTRO DE PRE- 
ÇO N° 04612021 

PROCESSO N° 03512021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

020/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CIO ATACADISTA LTDA - ME 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o Registro de Pre-
ço objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios, material 
de copa e cozinha, material de 
higiene e limpeza, para higie-
nização e materiais de copa e 
cozinha, material pedagógico e 
de expediente, destinados para 
Casa Lar, Secretaria de Assis-
tência Social, CRAS, Centro de 
Atividades, CREAS e Conselho 
Tutelar desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO 
CONTRATANTE 

VW COMÉRCIO ATACADISTA 
LTDA- ME 

CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PRE- 
ÇO N° 04712021 

PROCESSO N° 03512021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

020/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: DAGEAL - CO-
MÉRCIO DE MATERIAL DE ES-
CRITÓRIO LTDA 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o Registro de Pre-
ço objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios, material 
de copa e cozinha, material de 
higiene e limpeza, para higie-
nização e materiais de copa e 
cozinha, material pedagógico e 
de expediente, destinados para 
Casa Lar, Secretaria de Assis-
tência Social, CRAS, Centro de 
Atividades, CREAS e Conselho 
Tutelar desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO 
CONTRATANTE 

DAGEAL - COMÉRCIO DE 
MATERIAL 

DE ESCRITÓRIO LTDA 
CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PRE- 
ÇO N° 04812021 

PROCESSO N° 03512021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

020/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: 	BEATRIZ 
SULZBACH CORNELIUS El-
RELI 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o Registro de Pre-
ço objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios, material 
de copa e cozinha, material de 
higiene e limpeza, para higie-
nização e materiais de copa e 
cozinha, material pedagógico e 
de expediente, destinados para 
Casa Lar, Secretaria de Assis-
tência Social, CRAS, Centro de 
Atividades, CREAS e Conselho 
Tutelar desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 



palavra composta brãtwurst, per- 	-wurst significava salsicha, tal 
tencente ao Alto alemão antigo. 	como hoje. 
A palavra brãt- significava carne 	Não haverá venda no local. O 
cortada em pedaços pequenos e valor do Bratwurst é de 15 reais. 

NÃO mi QUE EEEA EE44ANA 
EET4 MUrrO MELNOQ 

QUE Á NE-MANA QUE VEM? 

II 
U[JU 

SIÔZE  1O6,Sfm 
Oque é noticia na região VOCÊ OUVE AQUI. 

CBN Vale do Iguaçu 
A rádio que toca noticia 

Jornal O Comércio 
'3B22-399S 	 Sexta-feira, 23, Sábado 24, e Domingo 25 de Abril de 2021 1 Ed. 6543 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

"EDUCAÇÃO FINANCEIRA É 	ENTRETENIMENTO wanessEstenzel@vvalEcom.br 	 00004 ri 
ARTE DA ORGANIZAÇÃO' VEM AÍ... DRIVE THRU DO BRATWURST 

Evento acontece neste sábado, 24, em Porto União Disse Joseane Magagnin Meinerz, gerente da agência do Sistema de 
Crédito Cooperativo (Sicredi) de União da Vitória, em entrevista na CBN 
Vale do Iguaçu. De acordo com ela, a pandemia causou muita dor de 
cabeça aos brasileiros, principalmente do ponto de vista financeiro. 
Diante disso, sugere uma postura financeira mais consciente 
da população em meio à crise sanitária que o mundo atravessa. 
Um planejamento pode salvar as finanças pessoais e garantir a 
sobrevivência dos negócios em situações inesperadas como essa. 

SANEPAR 	 PAJANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

vexe. Tom,, Aditiva se Cenas,, ,  de Prauseusa e' 9421113. Objeta. Esraheteoeras eor,diçi3es 
pnue o ioiplaorrção de sisrema dv abastecimenro de ágaa, nas tooatidades recais de Linha Sã. 

L Miesei e Sare de Se—br.. na município de Varre Viróeia, Prazo da esevaçao: 30 meses. 
Aas iearura:  

1
4104'2e21 \'atordo 5' ES 001.234 024,34. 

— 	10051 S/A-MLNERAÇÃODEMÂECWCJETO 

CNPJIME, a. 81.630.79110001-04-N1RE41300092761 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAA5SEMBLEL4 

GERAL 0IWINÁRL4E Ex'rEAoRDINÃRIA 

Convidamos os senhores acionistas da 13081 S/A- MINERAÇÃO DE AREIA 

E CONCRETO "Companhia') a se reunirem em assembleia geral ordinária 

e extraordinária ("Asscoulslcia'). a ser realizada no dia 30 de abril de 2021 

às 10:00 horas para deliberar. çlns .13sençãç)ggrrolíçdnãrm: (i) tomada das contas 

dos administradores mediante exame, discussão e votação das Demonstrações 

Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

e (li) destinação do lucro líquido do exercício social encenado em 31 de dezembro 

de 2020, se existente; (iii) Os documentos relacionados às respectivos matérias 

da ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores acionistas no endereço 

ns, qual será realizada a assembleia; e em assembleia çra1 ex;raordinétia, (1h) 

a alteração do cEm' do endereço da sede da Companhia. 
União da Vitiisia-PR. Ode alsrit de 2021. 

Luis Aatonia 1-lobi - Diretur Presidente 

[IODO SIA- MINERAÇÃO 1)10 AREIA E CONCRETO  

CNPJME. ri- 8t .639.791/0001-04 -NIRE 41300092701 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

Convidamos os senhores acionistas da 110131 S!A --. MINERAÇÃO DE AREIA 

E CONCRETO ("Cnmtsanhia'l a se rcuasiresu em assembleia geral ordinária 

extraordinária ('AEOCIEtIELO').  a ser realizada  rio dia 30 de abril de 2021 

às 1(1:110 horas, para deliberar, rasemhIeiç gerai ord -nária: (1) tomada das contas 

dos administradores asediante exame, discussão e votação das Demonstrações 

Financeiros referentes ao exercício social encerrado crer 31 de dezembro de 2020; 

e (1)  destinação da lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2020, se existente; (li!) Os documentos relacionados às respectivas malárias 

da ordens do dia encontram-se à disposição elos senhores acionistas no endereço 

na qual será realizada a assembleia: e em assembleia geral extraordinária, (Lb) 

a alteração do CEP do endereço da sede da Companhia. 

União da Vitoria-PR, ló de abril de 2021. 

LuisAuronio DoM - Diretor Presidente 

0 Instituto Cultural Grünenwald, 
em parceria com a Secretaria de 
Cultura de Porto União, promove 
no sábado, 24, das 10 às 17 horas, 
o Drive Thru do Bratwurst. Evento 
acontece na praça Visconde de 
Nácar, na Estação União, seguindo 
todos os protocolos sanitários de 
combate a Covid-1 9. 

A presidente do Instituto, Rai-
nilda Fraisleben, reiterou que a 
ação não terá aglomerações de 
pessoas, mas que intuito é manter 
viva a cultura alemã local. "Evento 
para matar a saudade". 

Bratwurst 
É uma salsicha de origem ale-

mã, composta por carnes de 
porco, vaca e, por vezes, vitela. 
O nome em alemão deriva da 

EU NÃO ÁQUENTO 
01456 5Q54 PÃNOEM14, 

EQQE QOVERNO... 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
EDITAL N°2112021 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIA-
MENTO DE LABORATÓRIOS ESPECIALIZA-
DOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DEN-
TÁRIAS, TOTAIS, PARCIAIS E ORTODONTIA 

A Fundação Municipal Cenho Universitário da Ci-
dade de Lloiãa do Vitória  - Uniun, Estada da Para-
ná, lama pública que está instaurando processo 
de Chamamento de Pomos Jurídica ou Pessoa 
Física pura a credenciamenta de Laboratórios 
especializadas na confecção de próteses dentá-
das, totais, parciais e odadantia para atender 
demanda das pacientes da Cheira de Odontolo-
gia da Uni v. 
1 DO OBJETO 
1.1 Este edital de Chamada Pública tem par 
abjeta a crodenciumenta do laboratórios espe-
cializados eu confecção de próteses dentárias, 
totais, parciais e artadanta pura atender a de-
manda das pacientes da Clinica de Odontologia 
da Uniao, com status à contratação das serviços 
pelas próprios pacientes. 

2DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 
2.1 A documentação necessária para participar 
deste processa de chamamento pública deverá 
ser entregue na período compreendida entre a 
data de 201412021 a 3111212021 de segunda a 
sexta-feira, na haràda compreendido entre as 8 
às 121hae 13h30m e 17h. 
2.2 Local de Entrega das documentas: Dopar-
lamentado Compras e Licitações da Unito, sita 
à Avenida Benta Munhoz de Racha Neta, 3856, 
entrada pela ma Oriunda Canalha, 110. União da 
Vitória - PR, CEP: 84.600-530. 
3 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
3,1 Poderão participar do presente credencia-
mento pessoas físicas e jurídicas que atendam 

às condições da Edital, devidamente habilitadas, 
com regularidade jurídica-fiscal, que ala tenham 
aahida penalidade de suspensão na declaração 

de inidaneidade par pude da Poder Pública e que 
satisfaçam as condições fixadas nesta edital e 
anexos e, que aceitem as normas estabelecidas 
pela Uniaa. 
O Edital e seus Anexas podem ser obtidos na 
Setor de compras e licitações da Uniuv, locali-
zada na Avenida Benta Munhoz da Racha Neta, 
3856, União da Vitória - PR, na horário das 8h às 
12h e das 13h30m às 17h, nas dias úteis, e na 
sito oficial da Unisv - iunw.univa.eda.nr, na lisk 
Licitaçóes,para ciência dotadas as interessadas. 

CREDENCIAMENTO -ir'. 00112021 
ATA DEANÁLISE JULGAMENTO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Aos sinto e dais dias da mês de abril dedais mil 
e vinte com, às 11 (anca) horas, reunirem-sena 
cala da Auditório Municipal, do prédio da Prefei-
tura Municipal, rito a As. Vitória, e° 251, Bairro 
Centra, a Presidente da Comissão de Licitações, 
Sr(uj Vera Maria Beazuk Krawczyk e membros 
da Camisola de Licitação, Sr(a) Ulan Maciel de 
Oliveira e a Sr(a) Adélia Sedlaczek para prece-
derem à análise e julgamento das documentos 
de habilitação da proponente Mictiele da Cunha, 
inscrita no CPF: 038.002.059-98, interessada na 
credenciamento 00112021. 
A documentação apresentada fiei conferida e es-
bricada pela presidente da CPL e demais nem-
brios, credenciada para a item 02 - Profissional 
Enfermeira pura atuar janta ao Hospital Municipal 
Santa Terezinha, através da Secretaria de Saúde 
desta municipalidade, senda esta a 1' colocada 
na ordem de classificação. 
O resultado será publicada no sido da prefeitura 
municipal ervncpmcm.pr.gan.br, será concedido o 
praza recurual a cantar desta data. 
Nada mais havendo tratar, foi encerrada a ses-
são, cuja ata vai assinada pela presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel  
Adélia Sedíaczek 
Membro da CPI. 

- 

CREDENCIAMENTO a'. 00612021 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e dais dias da mês de abril de dois mil 
e vinte um, 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 Licitações, Ir° Vem 

Maria Benzak Knawczyk e membros da Equipe 

de Apoia, St°  Lilian Maciel de Oliveira e Sr' Até-
lia Sedíaczek para a se550a pública da processo 

de credenciumenta contratação de Coordenador, 

através de pessoa tísica, para atuar na Casa 
Familiar Rural desta municipalidade, devendo a 

contratação ocorrer canfonne necessidade o a 
interesse público. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e 

membros da equipe de apela verificaram que de- - 

corrido o preza de tolerância definida na preâm-

bulo da Edital, restos constatada a inexistência 

de interessados em participar do certame. 

Em conformidade com e Ad. 6 1, da Decreta Es-

tadual n'4507/2009,a Editei de credenciumento 

permanecerá disponível, durante toda sua vigén-

cia, em sítio eletrônico oficial e na sede da órgão 
ou da entidade contratante, podendo receber 

credenciados. 
Nada mais havendo tratar, foi encerrada a ses-
são, cuja ata sai assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apela. 

Presidente da CPI- 
Membro da CPL 
Membro da CPL 


