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CREDENCIAMENTO n°. 1112021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, 
reuniram-se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
no 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sra Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, S ra Adélia Sedlaczek e Sr° Luis Fernando Soares 
Gabelini para a sessão pública do processo de credenciamento de profissionais para 
prestação de serviços de Assistência Social e Psicólogo, para prestação de serviços no 
Centro de Referência e Assistência Social — CRAS através da Secretaria de Assistência 
Social desta municipalidade, conforme especificações contidas no Termo de Referencia, 
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: 

Ana Cláudia Kubiaki CPF: 101.635.129-14 
Cintia Nadine Delonzek Berté, CPF: 088.775.419-89 
Luiza Silvana Kiesel, CPF: 045.880.189-57 
Vanessa Kowalek, CPF: 105.731.299-16 
Thiago Rodrigues Ferreira, CPF: 079.492.379-88 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e 
demais membros, sendo a seguinte ordem de classificação: 

Item 01 e 02 - Profissional Psicólogo 
ia colocada: Cintia Nadine Delonzek Berté —60 pontos 

2a colocado: Thiago Rodrigues Ferreira - 25 pontos 

3a colocada: Ana Cláudia Kubiaki - 25 pontos 

4a colocada: Vanessa Kowalek - 10 pontos 

Item 03 - Profissional Assistente Social 
1a colocada: Luiza Silvaria Kiesel 

Para o item 01, houve empate na pontuação dos proponentes Thiago Rodrigues 
Ferreira e Ana Cláudia Kubiaki, sendo utilizada como critério para desempate a alínea "a" do 
item 7.3 do edital. 

Durante a conferência da documentação da proponente Luiza Silvana Kiesel a 
Comissão de Licitação constatou que os documentos estavam sem autenticação, devendo esta 
trazer os originais para Comissão realizar a conferência, bem como as declarações estão sem 
assinatura, tratando-se esse de erro formal, portanto, abre-se o prazo de dois dias para que a 
proponente compareça ao Setor de Licitações para assinatura destes, em conformidade com o 
Art.11 do Decreto Estadual 450712009. 

Durante a conferência da documentação da proponente Ana Cláudia Kubiaki a 
Comissão de Licitação verificou que os documentos não foram autenticados em conformidade 
com o item 5.2 do edital. A proponente deverá trazer os originais para conferência pela 
Comissão de Licitação para realizar a complementação com a autenticação da documentação 
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caso seja convocada para formalização de contrato, em conformidade com o Art.1 1 do Decreto 
Estadual 4507/2009. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcm.pr.qov.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. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 

Adeli'aSedlaczek 	 Luis Fernando Soares Gabelini 

Membro da CPL 	 Membro da CPL 



O resultado será publicado no si-
tio 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 mem-
bros da Equipe de Apoio. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Adelia Sedlaczek 
Membro da CPL 

Luis Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

CREDENCIAMENTO no. 
11/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Aos quatorze dias do mês de 
junho de dois mil e vinte um, 
às quatorze horas, reuniram-se 
na sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, 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 Adélia Sedlaczek e Sr° Luis 
_rnando Soares Gabelini para 
a sessão pública do processo de 
credenciamento de profissionais 
para prestação de serviços de 
Assistência Social e Psicólogo, 
para prestação de serviços no 
Centro de Referência e Assis-
tência Social - CRAS através 
da Secretaria de Assistência So-
cial desta municipalidade, con-
forme especificações contidas 
no Termo de Referencia, Aberta 
a sessão a presidente e a Co-
missão e membros da equipe de 
apoio, efetuaram o recebimento 
dos envelopes dos documen-
tos habilitatórios exigidos para 
o credenciamento, verificou-se 
a documentação dos seguintes 
interessados: 

Ana Cláudia Kubiaki CPF: 	originais para Comissão realizar 
101.635.129-14 	000248a conferência, bem como as de- 

clarações estão sem assinatura, 
Cintia Nadine Delonzek Berté, tratando-se esse de erro formal, 
CPF: 088.775.419-89 portanto, 	abre-se o 	prazo de 

dois dias para que a proponen- 
Luiza Silvana Kiesel, te compareça ao Setor de Lici- 
CPF: 045.880.189-57 tações para assinatura destes, 

em conformidade com o Art.11 
Vanessa Kowalek, do Decreto Estadual 4507/2009. 
CPF: 105.731.299-16 Durante a conferência da docu- 

mentação da proponente Ana 
Thiago Rodrigues Ferreira, Cláudia Kubiaki a Comissão de 
CPF: 079.492.379-88 Licitação verificou que os do- 

cumentos 	não 	foram 	autenti- 
A documentação apresentada cados em conformidade com o 
foi 	conferida 	e 	rubricada 	pela item 5.2 do edital. A proponente 
presidente da CPL, e demais deverá trazer os originais para 
membros, sendo a seguinte or- conferência pela Comissão de 
dem de classificação: Licitação para realizar a com- 
Item 01 e 02 - Profissional Psi- plementação com a autentica- 

cólogo ção da documentação caso seja 
convocada para formalização de 

P colocada: Cintia Nadine De- contrato, em conformidade com 
lonzek Berté - 60 pontos o Art.11 	do 	Decreto 	Estadual 

4507/2009. 
2a colocado: Thiago Rodrigues O resultado será publicado no si- 
Ferreira - 25 pontos tio da prefeitura municipal www. 

pmcm.pr.gov.br, será concedido 
3a colocada: Ana Cláudia Ku- o prazo recursal de 05 (cinco) 
biaki - 25 pontos dias úteis a contar desta data. 

Nada mais havendo tratar, foi 
4a colocada: Vanessa Kowalek encerrada a sessão, cuja ata vai 
- 10 pontos assinada pelo presidente mem- 

bros da Equipe de Apoio. 
Item 03 - Profissional Assisten- 

te Social 
	

Vera Maria Benzak Krawczyk 
1a colocada: Luiza Silvana 

	
Presidente da CPL 

Kiesel 
Adelia Sedlaczek 

Para o item 01, houve empate 
	

Membro da CPL 
na pontuação dos proponentes 
Thiago Rodrigues Ferreira e Luis Fernando Soares Gabelini 
Ana Cláudia Kubiaki, sendo utili- 	Membro da CPL 
zada como critério para desem-
pate a alínea "a" do item 7.3 do 
edital. 
Durante a conferência da docu-
mentação da proponente Luiza 
Silvana Kiesel a Comissão de 
Licitação constatou que os do-
cumentos estavam sem auten-
ticação, devendo esta trazer os 
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CREDENCIAMENTOo' 11021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos quatorze idas do mês de tuniru de doo mil e ente um, as quatorze horas, reuniram-se na saia deAudrlurio MiariopaL do prerSo da Prefeitura Muniapal. 510 a 

Ao Vitoria, e' 251, Bro Centro, a Presidente da Comissão de Lrc.taçóes, 5r' Vera Marra Benzak Krawczyli e membros da Equipe de Aporo. Sr' Adido Sedaczelr 
e Sr' Lias Fendo Soares GIAebnr para a sessão pubbca do processo de c,ede.rciaunerto de profissionais para prestação de seeorços de Assistência Socral e 
Pocidogo, para prestação de serviços rio Centro de Refertercia e Assrtênoa Social - CRIAS a(1ones da Secretaria de Assolercra Social desta ren'caçal)daie 
conformo especdcaçiles contidas no Termo de Relerescra. Aberta a sessão a presidente e a Comissão e rroernbeos da equipe de apoio, eteluaran o recebimento 
dos errvidcpes dos documentos habldabmios earqrdos para o cvedenciar'nentc oerrhccer-se a documentação dos seguintes interessados 

•Ma Claudia Kubiãçr CPE' 101,6351a14   
• Cedia Nados Dsicnzidr Berfe, CPF 088.775 419-89 
• Luida Silvaria Kiesel, CPF 045.880 189-57 
•Va-ressa Koealek.CPF. 105 731.299.16 
• Thrago Rodngaes Ferreira, CPF 079 492.379.88 
A documentação apresentada b contenda e rubricada pela presidente da CPL, e dernars membros, sendo a seguinte ordem de dassifoação 
Item 01 e 02- Profrsoronat Purcdogo 
1' colocada. Cintia Nabne Odonzeir Bate -60 pontos 
2' ãoocado' ttr.ogo Rcdrrgues Faneca -25 pontos 
3' colocada Aba Claudia Kubais -25 pontos 

41  colocada Varessa Kowalel, - 0 pontos 
Ite.rr 03- Profissional Assistente Social 

colocada Loca S.toa.ra Kiesel 
Paras item 01. houve empate na pontuação dos proponentes Thrago Rodrigues Forrara e Asa Claudia KubrIAr, sendo utilizada corria ordeno para desempate a 
alirrea o' do trem 73 do edital 
Durante a ocanterh-raa da docs,ne-rtação da proponente Lissa Silvara Cenei a Cc.rossào de Lotação curobalc,j que os doscreebos estavam sem arjteubcação, deserdo 
esta trazer ou or'gnas para Comissão realizar a confer4rora. bem como as delaraçdes estão sem asenabora, malando-se esse de erro lormal. portanto, atire-seo prazo 

de 40.5 dos para quer a çecponeutecomparnça 3D Selo de Uota7ôes para assinatura destes, em cadernidade com oM ti do Decreto Estadual 450772069 
Durante a ccvi erêncra da docurrrerrtaçde da proponente Ana Claudia Kubiais a Comissão de Lotação verificou que os documentos não foras autenticados em 
conformidade coro o item 52 do edital A proponente devera trazer os originais para conferência pela Comissão de Liotaçào para realizara 000ple.rrentação com 
a autenticação da documentação caco sqa convocada para torrmabzação de contrato, em conformidade com o Vil 1 t do Decreto Estadual 4507/2039 
O resultado ema publicado no siSo da prefeitura municipal virvirvii p.roonpr gorcbi, sena concedido o prazo recursal de 05 loncol dias utes a contar desta data 
Nada mas havendo tratar, loi encerrada a sessão, cuja atava assinaria pelo presidente membros da Equipe de Apoio 

Vera Maria Banzak Krawczyk 
Presidente da CPI 

AOeão Sedaczek 	 Lias Fermando Soares Gabelin, 
Membro da CPI. 	 Membro da CPL 

EPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
WEG,STR0 0€ iMOVES REGISTRO dmoiL 'rISOtOS E DOCUMENTOS E 

PESSOAS ÃIRIDICAS 
UUNrClPio E COMARCA DE MALLET - ESTADO 00 PARAMA 

JOão ,uDRO mono 	ldaMlE LL3PE MeCreelDODE acleslou 
iCiclul. I.'rrarrro 	 riqCuytO-Tp stiTtnrTu 

IMA Il(TA r0101 i/ 
rOSCO RrSiIA',E i,ou;rsisl 

rscersE.'çnre, ALTOieILAIIaS 

,;DITqI. DE ('If0(R e; OOHCICAÇÃI) DF PEDIDO DE (SLC,vliÃO 
SLTR.qJI 1)1(14.1. DE MatEI J.l'reIO/.E'iSSKI ((101 reSidi 0*. lO UI.OA 

1 hÇtl 85131k udos .fuams.. poise,, ,,hloi s,reer, 	aeiirenvir 4ere. ler 
rir,,,,,, na Ser., E. co 2/ri-O, dai., lelAS tITio rei n,irereat amole, iraa,oseidi... esors,, 
,.-uenua u Jreo,r&arui,km ,ia  cern porcas roer Su.siei- de Re(reln. dc tmdco,s. cc liar.,oa.. 5,. 
O corOu SUrfuala. n Sei. Olamr,mPR. t,s 15(1 as 11551 Na,. ejá. 'Suo o. 1' lIA 'ore.. 
uniteri. P_  poSar. 5, reuseln,rvioi.. umreudkad de areuuçlS, ,mr,a,,dna. ruam 
i,eglo de 

P_ 
 de eia', lo lO ama.. Orinedondi' por SuTIl J,SOtS/1V5ki. te,s.lx.,rr. apreosbor. 

tei'u,luL. .lc idelei.larEinKI, ir 	 1,70.C77.7 PR o manto a. ('VI OlE cd' 
3J$.prir,009.b$ uaua,lo.ior,, 5(0111,111111045115 l)ílUKf. J.%NIS/J.00Ki. te.o.kr.a. peefe.rure, 
pono.Jvrr. .5. (otite .1, ld,rmido,I.rRii rI' t.bhiba'-Ii'R e neeres ,.,i CI", 511' .eI, o O 
-l7r DPI I'l-TT. ,a.ls. izede.aor o m1.eieerb,s1. e.. i,,Orei.. urdia lçiu.ç'o ler.,. 1... uso, 
ceinisipio de Paulo In.rriri .. Pc..., a,du.Ã' abri 502.2101. sonS, pon rlrjora ama etOsde ir/ri'. 

02 .lqsidnmi. li IO.os o 532,ll'*rn' dix'. etque.rvi. irem ilEn, o 132 n,ov,. 
4a,SadorI, o 11I7 5., Idaldi' rIa LauIAdad dei irina, Iruaçu. 5 ieial W. ir.. eramuipar.5, 
1501.1 Emeeosl'S, me, e nepeber ,ln~ tn.de-rnr a drr.ce.sde Je,le poneree ei. urdu, P14, 
.ksnmdercter5"tiPOioO2eriI' 05Vdo.i7,,dr13z.mepeonsaviiçiRF n/Ç(u1.5%Iq/i1WSKt 

IlEiLOcO SI/Ri l,u\IPJP.rusuit. do, naa,'.cl,, 21114.., lmir*a de 12'l4' o Jr.i.,,i. dx 
D'lulA é e secam en. te o '.0 te useos Ex 1 929.1419,01  
,,rn'niius ir2'ui's544.a'v2IAmØ.,,sreeoiG,doosrn.Jo4\Yii(i4P.55m,l 
'28915. 4 9 no: Jeale. ropie rum sinoaside ISTO? odiia4snx'.ro "e'di e, lo ,, rrrnrse ti. .1, 

is 1.1 I5e3l1,o3 ri.- 1 925881,75 ei. - dx. nepar na, AU'EU isOlada Vh'oi 1 
01551,1 11',RE81 1 I1Â 0/tIRO 5Ã.O'I0/fl'SCi. reedoel, 2797. e.'areeiia,mix 224'D0' e dsiil.xiu 
40115r,aMeo,ieSrelhS.desreedmada'. 7t1951 ,191eic1 53'odSf.'2no.deuo,o.poe.' 
mee.idedoli3RT 4'' cde iOéb.Dt e leossnelsei'9.d. eoorr.da.m O 7., ie.ide,ssi no 1 
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ARLEP - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Svie.'y Celim Monos atual presidente 110 Amiuocmçdmn os Reabmiecçãs de Lesões Lâbim 
Palaramu CNPJI)AF 70 592 74e/0001 te smtc Rio, JccO'..r'r Távore 176 Centro União de 
Vitória PR. no  de suas otntrsrçr5es cosmooca os Assoc,aocs e densa,, intelesuados para 
AUenrrl,*rc Geral Eoiraontinámia a ser resSoada na verte na entoarIa Rs Joaquanr Táuo,a. 
176 Centro na colado de Unam da vtso.a PC. moda 26.'Cie12021 as rTPrvIOn,,n em pnm,,m. 
Cair meação e fihntlOnni-nr e- segunda conrmscaç$o coem qualquer numero de assocIados 
para actor do seguinte assunto 'Ordem cio Dia' 1-Aprovação ps-aataç*o de conta. 
•xennlcio 2020. 2-Anadi... Aprom.ç*o da ampla,çâo firma 0• sed, da OeSdad., em 
COfltsOm'dadir soer, o Esiul,,mr. Devido es rne,lmda, de ne'mramrça conniu a Pnleeu.. 
hamarris rxúnmnees de porricEranties vuiro,'or ao aurmedaito ptmia Porte, Púbimco a crienente 
Msenncrtema (becie Eotres,d,ria',a ramlue-ri sena sim .me' corre 4-em de aceuo depcnlAezaco 
pelo Wtr.aisApp da Entmosoir 89826-42251 50 rolaria da AGE a mdv, qs pasme pente, que 
elo puderam peemnanecer Fismcamme,rre ru, loca, 

UrrAr da Vossa PR 14 de junho de 2021 

Stiely cada Usrtes - PTIIdeSI. 

CONVOCAÇAO 

ASSOCIAÇÃO DA REDE DE SUPERMERCADOS DO VALE DO IGUAÇU E REGIÃO 
Presidente da Asuocraç.00 da Rede de Supermercados do Vale do Iguaçu e Regido, Sr João Oscar 

.oteir, convoca os associados. para a Assenrbie.a Geral, a realizai-se no dia 22 de Julho de 2021, na 
ardedaAssoapão. silo Rod. Br 153- tom 453-N356d- União daVrtbeaPR com nora asI8SEles 

no 1 ,  convocação, e as 18:30 bis em 2' cateocação a 8rn de deliberar quanto aos seguintes assuntos 

rI Berção da diretoria e conselho fiscal 

) Exame de aprovação para admissão e desligamento de Assomados 

Jnido da Vitoria PR, dra n'IAs e aro 

Asuooaçào da Rede de Supermercados do Vale do IguaÇu e Região 
JOAO OSMAR LOTEK 

PRESIDENTE 

DECISÃO DE RECURSO PROCESSO 740021 PREGÃO ELETRÕNICO 32021 
A Pregoeira, atvaoee do Departamento de Compras e Liotaçiles resolve comunicar a decrudo de Recurso 
admirostratruo interposto pela empresa ,rdPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIDA 

ME; 
1 Condor-se pelo INDEFERiMENTO do resurso apresentado pela recorrente e, informa-se que apos 
analise realizada, pastada na doutrina e tunsprudãoaa condisse pela manutenção da HABILITAÇÃO 

da empresa RS MÉDICA LTDA Importante deslocar que esta justificativa não vincula a decisão superno 
acerca da adudrcação e homologação do certame, apenas faz uma contextoalruação taSca e documental 
com base naquilo que for carreado a este processo fornecendo subsolos a autoridade administrativa 

superior, a quem cabe a armase desta e decisão 
Cruz Medrado, 14 de junho de 2021 

Vera Marra BenzIA Krawczyk 
Pregoeira 

SANEPAR 	 PARANÁ P 
\ 1 mepo4rr do i,ann..rrmo.rt.. do Pa.,ne - SANI3'AR lora.. pv*1e.oi quo recobre IA' is,rIriro 

\ul 	1 si.- i.VE 	e c.eitada.a.ron.,. AoeuidSrnq4rfrJ.. IAS,' 5(11 douuum'.n 
zmneitrmerri' .rmpbaçEr do me. de ciudo da rosno - «e são brrnerdo Eeikenço Amarmda 

ia, CreiO, % ir Merrospur 1 nrdod. Vdónu P11 \dria 07 05-20?; 

Conhecimento ao 
alcance de todos 

Não é de hoje que os cursos do SENAR-PR são 

reconhecidos dentro e fora do Brasil. por sua qualidade 

e poder de transformação. Alem de instrutores 

qualificados e anlenados com a realidade do campo 

(muitos deles mestres e doutoreSh. outro ponto forte 

destas formações è o seu material didático. construido 

com ajuda de especialistas renomados de cada área 

do conhecimento e atualizado constantemente para 

que os produtores rurais tenham a mão um material 

sempre atual 

Agora parte desse valioso material esta disportivel 

a todos os paranaenses que tiverem Interesse, a 

apenas uni dique de dislància, O SENAR-PR lançou 

recentemente a sua Biblioteca Virtual, para disponibilizar 

no seu portal cartilhas de alguns dos cursos ofertados 

Em um primeiro momento foram disponibilizadas 

42 cartilhas. Entre os conteudos disponiveis. estão 

materiais de arcas como mecanização. bovinocultura 

leiteira, gestão rural. olericultura. produção de grãos, 

entre outros, O objetivo e que este acervo cresça 

gradualmente, com a inclusão de mais cartilhas 

Hoje o SENAR-PA oferece mais de 300 titulos de 

cursos em diversas arcas de atuação no meio rural. 

Outra proposta e que este acervo seja disponibilizado 

futuramente no aplicativo do Sistema FAEP'SENAR-PR 

para smartphones. 

A Biblioteca Virtual com as cartilhas do SENAR-PP 

pode ser acessada no site do Sistema FAEP..'SENAR-PR 

(www.sisten7af8ep.org.br ) 

CREDENCIAMENTO n' 10021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos quatorze dias do mós de junho de dois rol e 
vote um as morre e trinta honas reuniram-se nu 
sala de AudItOmo Municipal, do preSo da Preie.-
lura Municipal, sito a Ao Vitoria, n' 251. Barro 

Centro, o Preo.-derte da Corrrrssão de Licmtaçées, 
5.' Vera Maria Sesrzak Krawcz9l, e membros da 
Equipo deAçmoio, Si' Adoba Seigaczeim e Si' Loro 
Femardo Soares GabeSni para a sessão publica 
do processo de credencramenlo para coSotaua-
ção de proissicanal para prestação de serviços de
po.o3logo, junto ao Hospital Municipal e Cenho 
de Saude desta municipalidade . Aberta a sessão 
a presidente e a Comissão e membros da equipe 
de aços, efetuaram o reselomenlo idos envelo-
pes doo documentos habdridtiaos e»gmdos para 
o oredenoamnento oerrfrcos-se a dccumniermtação 
dos seguirdes interessados 
•Ana CtaudiaKujb,aioCPF lO163,11119-  14  
• Cintia Nadrne Delonzelr Sete CPU 
038775419.89 
• Cardos Puoci, CPF 084 726 289-81 
•JuciienedaS,ioa Lede, CPF'036.93t 489-10 
Adocurnerlaqdo apresentada 5. conferida e ru-
brrcaria pela presidente da CPI. e densas miem 
boos, sendo a seguinte odeio de dassrocação 
Item 01 - Profissional Pooõiogo 
1' colocada Jocdene da Sito Leite - 70 pontos 
2' colocada' Cardine Puca - 70 portos 

3' colocada Cintia Nados Deionzei, Bane -60 
pontos 
4 colocada Vira Claudia Kubraiu -25 portos 
Para o i tem 01, fosse empole na pontuação das 
proponentes Jsiclerre da Silva Lede e Carcline 
Puca, sendo utrhzada corro citem para desenn-
pote a atin,ea a do item 7 3 do edital. perrrraie-
sendo o empate seguiu para a atinei V. sendo 
desempatado o reler-do Ano no otinea 'o' do 
edital 
LÀmmanbe a conferência da documentação da 
proponente Jocilene da Sina Lede a Comissão 
de Uotaçac contatos que a negabua municipal 
encontrava-se tcea do prazo de validade, sendo 
realizada a consuila aSanes da intemel rio salada 
Prefeitura de União da Vitoria, senão verrficada e 
constatada sua regolandade perante a fazenda 
Miomopal 
Durante a corleró.rcaa da documentação das 
proponentes Cintia Nadrire Delonzeil Bane eAna 
Claudia Kutaals a Cc.msodo de Lotação oeif-
cor, que os documentos não foram autenticados 
em conformidade com o item 52dm edital As 
proponentes deverão realizar a ccerrpiernemtação 
com a autenticação da docormemtação caso se-
lam convocadas para formalização de contrato, 
em coniorredade com 00,11140 Decreto Esta-
dual 4507)2039 
O resultado sena pubicado no sitio da prelatura 
municipal eow prrrom pr goo b( sena corrcedufo o 
prazo recarsai de 05 (cinco) dias utes a contar 
desta data 
Nada mas imanerrdo pala, lici encerrada a seis 
são, cua ala na assinada pelo presidente mem -

bros da Equipe deApoio ,  

Vera Mana Bexmzalr Krawczyk 
Pres,derie da CPL 
Adelia Sedlaczeli 

Los Fernando Soares Gabelini 
MeirrEi-o da CPL 
Membeo da CPL 


