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CREDENCIAMENTO n. 008/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove e trinta horas, 
reuniram-se na sala de Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n 9  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(a) Adélia 
Sedlaczek para a sessão pública do processo de credenciamento de instrutores habilitados 
na área de dança, sendo um instrutor de salão e jazz a 01 instrutor de jazz e bale 
clássico, para atuarem junto ao projeto Barracão das Artes, desenvolvido através do 
Departamento de Cultura 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 dos seguintes interessados: 

Guilherme Nakalski, CNPJ:095.549.959-38 
Paulo Guilherme Bueno da Silva, CNPJ: 071.219.399-59 

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

Item 01 - Instrutor de dança de salão e jazz 

10: Paulo Guilherme Bueno da Silva 80 pontos 

Item 02 - Instrutor de dança de jazz e balé clássico 

1 Guilherme Nakalski - 80 pontos 

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 e profissionais presentes. 

Presidente da CPL 

Membro da CLP 	 Membro da CLP 



2006/2011, (parcela 2/3 e 3/3), 
no período de 24/05/2021 a 
22/0712021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 24 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 234/2021 
DATA: 24 DE MAIO DE 2021. 

SUMULA -  Concede licença es- 
pecial a título de prêmio para a 
servidora Glaci Wrubleski Arndt. 

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

CONCEDER 

À 	servidora, 	Glaci 	Wrubleski 
Arndt 	(matr. 	n° 287), 	CTPS 
n° 	28087100017-PR 	e 	RG 

.122.1O1-1/PR, admitida 	em 
15/05/1984, 	em conformida- 
de 	com 	a 	Lei Complemen- 
tar 	n° 	001/2006, art. 	94, 	se- 
ção 	VIII, 	Licença 	Especial 	à 
Título de Prêmio, período aqui- 
sitivo 2006/2011, (parcela 213), 
no 	período 	de 24/05/2021 	a 
22/06/2021. 

Registre-s e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 24 de 
maio de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO no. 
008/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
Aos vinte e quatro dias do mês 
de maio de dois mil e vinte e um, 
às nove e trinta horas, reuniram-
-se na sala de Auditório Munici-
pal, do prédio da Prefeitura Mu-
nicipal, 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(a) Adélia Sedlaczek para a 
sessão pública do processo de 
credenciamento de instrutores 
habilitados na área de dança, 
sendo um instrutor de salão e 
jazz a 01 instrutor de jazz e bale 
clássico, para atuarem junto ao 
projeto Barracão das Artes, de-
senvolvido através do Departa-
mento de Cultura desta munici-
palidade. 
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: 

Guilherme Nakalski, 
CNPJ:095.549.959-38 

Paulo Guilherme Bueno da Sil-
va, CNPJ: 071,219.399-59 

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

Item 01 - Instrutor de dança de 
salão ejazz 	
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1°: Paulo Guilherme Bueno da 
Silva - 80 pontos 

Item 02 - Instrutor de dança de 
jazz e balé clássico 

1 0  Guilherme Nakalski - 80 pon-
tos 

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 e pro-
fissionais presentes. 

Presidente da CPL 

Membro da CLP 

Membro da CLP 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 124/2021 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 2612021 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Para-
ná. 

CONTRATADO: Letícia Nies-
cioruk Ribas inscrita no CPF: 
361.955.918-07. 
OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa a contra-
tação da profissional autônoma 
Letícia Niescioruk Ribas creden-
ciada e habilitada no Credencia-
mento 001/2021, para prestação 
de serviços Técnicos de Enfer-
magem, para atuar nos postos 
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Terça-Feira, 25 de Maio de 20211 Ed. 6556 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 	03 

raná, 

AULAS PRESENCIAIS 
ão Oias/AEN 

O deputado estadual e líder na Assembleia Legislativa do Paraná, Hussein Bakri 
(PSD) reforçou a importância da retomada às aulas presenciais com cuidado e 
atenção ao protocolo sanitário de prevenção contra o coronavírus. "627 escolas 
estaduais estão retomando esta semana as aulas presenciais somando-se às outras 
200 em funcionamento há duas semanas. Esse retomo é importantíssimo para que o 
aprendizado e o desenvolvimento de milhares de jovens não seja comprometido. Com  
os devidos cuidados e a conscientização de todos logo superaremos essa pandemia', 
disse Bakri. 

Restrições 
A Assembleia Legislativa do Paraná amplia medidas de restrições em razão do 

aumento de casos de Covid-1 9. A ato restringe o acesso de visitantes à sede do 
Poder Legislativo e limita o número de servidores em Comissões, blocos, lideranças 

partidárias e gabinetes parlamentares. Aos servidores que não realizarem o trabalho 
presencial caberá o teletrabalho. Novas medidas poderão ser editadas caso haja 
alteração nas medidas adotadas pelos governos estadual e municipal. 

NOS SIGA NAS ID(S 
Da Redação ADI-PR Curitiba 

MT1 .ii'luI-I £t1jomalismo@adipr.com.br  

Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em wwwadipr.com.br  

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 124021 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N' 26/2021 
CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Parana, 
CONTRATADO: Leticia Niescicxuk Ribas inscrita no CPF: 361.955.918-07. 
OBJETO A presente inexigibilidade de licitação visa a contratação da profissional autônoma Letícia Niescroruk Ribas creden-
ciada e habilitada no Credencomento 001/2021, para prestação de serviços Tecnicos de Enfermagem, para atuar nos postos 
de saúd&UBS, suprindo assim as necessidades da Secretaria de Saúde desta municipalidade 
VALOR TOTAL: R$10.170,12 (Dez mil conto e setenta reais e doze centavos) 
PRAZO DE CONTRATO. 6 meses 
RESPALDO LEGAL Lei 8.666193 - Art. 25 

UONIFdAIANIE 
Municipio de Cruz Machado 

CREDENCIAMENTÓ n'. 008/2021 ATA DE SESSÃO PUBLICA 

1 Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, as nove e Sinta horas, reuniram-se na sala de Auditorio Muni-
cipal, do predio da Prefeitura Municipal, sito aAv. Vitoria, n' 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) 
Vera Maria Benzak Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, Sr(a) Ulian Maciel de Oliveira e o Si(a) Adelia Sedlaczek para a 
sessão pública do processo de crederrciamerto de instrutores habilitados na area de dança, sendo um instrutor de salão etaza 
aOl instrutor de jazz e bule clasuico, para atuarem junto ao prqeto Barracão das Artes, desenvolvido atraveu do Deparlameri 
to de Cultura desta municipalidade. Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuaram c 
recebimento dos envelopes dos documentos habilitatonios exigidos para o credenciamenlo, verificou-se a documentação dos 
seguintes interessados Guilherme Nakats$ri, CNPJ'095.549.959-38 Paulo Guilherme Bueno da Silva, CNPJ: 071 219.399-50 
A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPI e membros da Comissão, sendo a seguinte 
ordem de classificação Item 01 - Instrutor de dança de salão e jazz 1' Paulo Guilherme Bvieno da Silva -80 pontos 

1 Item 02- Instrutor de dança de tazz e bule classico 1' Guilherme Nakalski -80 pontos 
O resultado vexa publicado no olho da prefeitura municipal www.pmcm.pr.gvv.br , será concedido o prazo recursal de 05 )cincs 
dias úteis a contar desta data Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo presidente mexi 
bros da Equipe de Apoio e profissionais presentes 

Presidente da CPI 

Membro da CLP Membro da CLP 

[ 

PeloEstitado  J 
Alesc vai premiar empresas e organizações 

com responsabilidade social 

Empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista e 
organizações sem fins lucrativos podem participar da 1 lã edição da 
Certificação de Responsabilidade Social de SC e Troféu Responsabilidade 

Social - Destaque SC, que tem o objetivo de reconhecer empresas e 
instituições que assumem a responsabilidade social como política de gestão. 
O edital foi lançado na semana passada na Assembleia Legislativa. 

Um dos pré-requisitos para participação é a comprovação da publicação do 
balanço social da organização relativo ao ano de 2020. As organizações que 
obtiverem os melhores desempenhos na Certificação de Responsabilidade 
Social, com base em suas ações e projetos socloambientais, serão 
premiadas com o Troféu Destaque. Segundo a organização, as inscrições 
estão previstas para iniciar no dia 10  de junho, permanecendo disponíveis 
no site (responsabllldadesoclal.alesc.sc.gov.br ) até 31 de agosto. 

Para este ano foram feitos ajustes na avaliação, com o acréscimo de mais 
um troféu destaque, buscando um maior reconhecimento de entidades 
da categoria organizações sem fins lucrativos. Serão consideradas as 
particularidades, abrangência e porte. Em 2020, foram 130 inscrições 
recebidas, 100 efetivadas e 77 empresas receberam a Certificação 2020. 
Além das certificadas, sete empresas e entidades de todos os segmentos 
receberam o Troféu Responsabilidade Social 2020 pelo reconhecimento 
ao trabalho realizado e apresentado nos seus balanços sociais. 

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove a certificação 
e premiação em parceria com uma Comissão Mista de Certificação 
de Responsabilidade Social, composta por representantes técnicos 
de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. 

ANITA GARIBALDI 
A Iniciativa da deputada Paultnha 

-, (PDT), que, através do projeto de 
lei, pretende definir 2021 como o 
ano do bicentenário de nascimento 
de Anita Garibaldi ganha adesões 
na Alesc. O parlamento estadual 
vai utilizar logomarra alusiva à 

'Heroína dos Mundos", na papelaria, nos materiais impressos e nos arquivos 
eletrônicos oficiais, a partir desta semana. Anita recebeu a alcunha de Heroina 
dos Dois Mundos por sua participação em atos Como a Revolução Farroupilha e 
a Batalha dos Curitibanos, em solo brasileiro e a Batalha de Glanicolo, na Itália. 

Gás Natural 
No mês de abril, a SCGÁS atingiu o marco de 16 mil lares catarinenses abastecidos 
com Gás Natural e até o final do ano projeta conectar mais 2,6 mil novas 
unidades. Somente em 2020, quase 1.500 residências passaram a utilizar o Gás 
Natural no estado. O crescimento, que ganha caráter exponencial nos últimos 
exercícios, deve-se ao investimento contínuo da Companhia para expansao 
da rede pelos bairros de municípios abastecidos que possuam conurbação 
urbana e verticalização. Conforme dados de abril. 16,136 residências em 
nove municípios catarinenses possuem Gás Natural. Esse número representa 
93,5% de todos os pontos de atendimento pela SCGÁS em Santa Catarina. 

00, SUSTENTABILIDADE 	 OPORTUNIDADES 
A geração de energia com o 	 Há inúmeras oportunidades gratuitas 
uso de placas fotovoltaicas está 	de aprendizado a quem deseja seguir 
crescendo em SC. E não apenas 	carreira no setor de TI. Em Joinville, 
no setor privado. Gilberto 	 por exemplo, mais de 1.600 jovens 
Vieira. presidente da Quantum 	e pessoas com deficiência já foram 
Engenharia, o interesse é cada 	formados para atuar nas áreas de Ti 
vez maior do poder público, 	 e Administração, por meio de cursos 
Na Capital, a Udesc e a Policia 	 gratuitos promovidos pelo Instituto 
Federal já aderiram ao modelo, 	da Oportunidade Social (lOS). A 
Em Itá, no Oeste do Estado, 	 empregabilidade é praticamente 
além da iluminação pública ser 	garantida após a conclusão das aulas. 
100% LED, a Prefeitura instalou 	Até 2.024, esse setor deve empregar 
placas fotovoltaicas em prédios 	421 mil pessoas (ou seja, 100 mil 
públicos, o que vai gerar uma 	 vagas/ano). Porém, anualmente, 
economia de 70% nas faturas 	apenas 46 mil pessoas obtém esse 
de energia elétrica da cidade. 	 tipo de formação, no Brasil. 
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