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CREDENCIAMENTO n°. 17/2021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos oito dias do mês de setembro 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, 
no 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(o) Luiz 
Fernando Soares Gabelini para a sessão pública do processo de credenciamento de pessoa 
física, sendo profissionais autônomos, para prestar serviços de auxiliar de serviços 

gerais na Casa Familiar 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 da seguinte proponente: 

Silvana Litka, CPF: 018.463.749-01 

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

Item 01 - Auxiliar de Serviços Gerais para função de merendeira 

1 0 :Silvana Litka— 20 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. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 	 Luiz Fernando Soares Gabelini 

Membro da CLP 	 Membro da CLP 
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RE-RATIFICAÇÃO PORTARIA 
N° 388/2021 

Na Portaria no 388/2021, publi-
cada na Edição Digitalizada n° 
2308, Pág. 04 do Diário Oficial 
do município de Cruz Machado, 
no dia 03 de setembro de 2021, 

ONDE SE LÊ: (A Portaria de nú-
mero 13842021,) 

LEIA-SE: (A Portaria de número 
384/2021,) 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 08 de 
setembro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

1 
Aos oito dias do mês de setem-
bro de dois mil e vinte e um, às 
nove e trinta 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, Sr(a) 
Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, 
Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e 
o Sr(o) Luiz Fernando Soares 
Gabelini para a sessão pública 
do processo de credenciamento 

de pessoa física, sendo profis-
sionais autônomos, para prestar 
serviços de auxiliar de serviços 
gerais na Casa Familiar desta 
municipalidade. 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio, efetuaram o 
recebimento dos envelopes dos 
documentos habilitatórios exi-
gidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação da 
seguinte proponente: 

Silvana Litka, CPF: 018.463.749-
01 

A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL e membros 
da Comissão, sendo a seguinte 
ordem de classificação: 
Item 01 - Auxiliar de Serviços 
Gerais para função de meren-
deira 

1 0 :Silvana Litka— 20 pontos 

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. 



Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CLP 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CLP 

ATA DE REGISTRO DE PRE- 
ÇO N°211/2021 

PROCESSO N° 141/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

058/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: RAUL SOPKO 
JUNIOR ENGENHARIA 

OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação o Registro de Pre-
ços para prestação de serviços 
de levantamento topográfico e 
planialtimétrico, elaboração de 
audos, mapeamentos e demais 

—serviços necessários ao Depar-
tamento de Engenharia desta 
municipalidade, em seus itens 
conforme especificações cons-
tantes do Anexo 1 deste edital. 

DATA DA VIGÊNCIA: 03 de se-
tembro de 2021 a 03 de setem-
bro de 2022 

VALOR DE CONTRATO: R$ 
118.000,00 (cento e dezoito mil 
reais) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

FORO: Comarca de União da 

Vitória, Estado do Paraná 

Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado 

CONTRATANTE 

RAUL SOPKO JUNIOR 
ENGENHARIA 
CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PRE- 
ÇO N° 17212021 

PROCESSO N° 109/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

045/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: FACCINA DAL-
TORA EQUIP. SEGURANÇA 
LTDA- EPP 
OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação o Registro de Preços 
objetivando aquisição de equi-
pamentos de proteção e segu-
rança individual (EPI's), desti-
nados ao uso dos funcionários 
públicos desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

DATA DA VIGÊNCIA: 15 de julho 
de 2021 a 15de julho de 2022 

VALOR DE CONTRATO: R$ 
13.870,00 (treze mil e oitocentos 
setenta reais) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

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

Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado 

CONTRATANTE 

FACCINA DALTORA EQUIP 
SEGURANÇA LTDA - EPP 

CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PFUEUOO 64  
ÇO N° 173/2021 

PROCESSO N° 10912021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

045/2021 

CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Cruz Machado 

CONTRATADA: NACIONAL SA-
FETY EQUIP. DE SEGURANÇA 
EIRELI 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação o Registro de Preços 
objetivando aquisição de equi-
pamentos de proteção e segu-
rança individual (EPI's), desti-
nados ao uso dos funcionários 
públicos desta municipalidade, 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

DATADA VIGÊNCIA: 15 de julho 
de 2021 a 15 de julho de 2022 

VALOR DE CONTRATO: R$ 
16.082,99 (dezesseis mil oitenta 
dois reais e noventa nove cen-
tavos) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Com-
pete à Contratante. 

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

Prefeitura Municipal de 
Cruz Machado 

CONTRATANTE 

NACIONAL SAFETY EQUIP. 
DE SEGURANÇA EIRELI 

CONTRATADA 

ATA DE REGISTRO DE PRE 
ÇO N° 174/2021 

PROCESSO N° 10912021 
PREGÃO ELETRÔNICO: 

045/2021 

Hwww.pmcm.pr.qov.brII 



NOTA 
O Movimento Brasil Liv', vem, por mero desta noto, esclarecer algsirrs pontos 

fundamentais relativos aos atos deste domingo. 

Em primeiro lugar foi com grande preocupação que assistimos As 
rrlarstestações do dia 07 de setembro O que sermos não pode ser minorado 
pelas lideranças do ocioso pais. Selamos claros: a pauta central que unificou os 
protestos foi a incitacão a ruptura lflStlturlOnal. em portcignién claro' GOLPE. 
Essa foi a bandeira e a pauta central dos atos, e o que se uru em faixas, 
cartazes e falas públicas. culminando no discurso do próprio clnofe do 

Executivo. 

Bois—aro foi oxpleirto em suas intenções: riSo sara do poder exceto 'morto 
Ç5 preso', e deucumprirã as determinações judiciais do STF. Isso e granisirno 
e soma mais motivos ao pedido de impeachrinerl colocado ã apreclac90 da 
Cãrnara dos Deputados Neste sentado, esses fatos exigem uma resposta 
soi;da das ruas e das instituições e so surtira efeito corri a participação 

vigorosa da Socioclade. 

Cumpre lembrar o pacto que trigo os fundamentos da Nova Republica tua 
construido pelas manlfeçtaçf_res das Diretas .l& nas quais os mais variados 
segmentos sociais, deixando de lado suas divergências IdeológIcas, se uniram 

erro prol de arras construção politica democrática 

Esse ó o esplrtte do CM 12/9. E O essa talnibitor a razão pela qud .5 
mariifnstxç3o trirã como coe cilcial o branco. simbolizando a democracia e a 
p02 Coervosuamo, todos os partidos, Wanidi civis • agremiaçb.s, d~ 
que respeitam a necessidad, de deixarem sue, pautas parlicidares. suas 
prefar4nclas eleitorais fora do ato para nos Unirmos pelo lmp.adrmard de 
um Presidente golpista e autoritário que ameaça os próprios fundamentos da 

derrxicracia nacional. 

'rgêncra é absoluta Todos os cidadãos bmriilpro& que estejam sendo a 
utia dos 580 mil mortos ria parsdemia. o desemprego, a crise fsdnç e 

a de tudo, as reiteradas tentativas de golpe por parte de Boisonaro. 
Precisam se protar as nsarsutestações do dia 1219. Não tia afinal. nada mais 
importante do que defender a nossa prs3prla liberdade daqueles que rico 

quororri tira-ia 

12 do Setembro é Fora Bolso,srrro 

TERMO DE RATiFICAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADMiN1STRAÇAO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa 5112021 interessado Secretária de EdUCaÇãO 
A esta dos elementos contidos no presente processo desidamenie pustdoado. CONSIDERANDO que 
o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no aitço 24 imw li da Lei 
Federal 8.646613, em especial ao disposto rio artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LiCITAÇÀO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n 21872021 Autorizo em mnseqaêocia a 
proceder-se a prestação dos ranços nos termos da adjudcação expedida pisa Corrosão Fennarente 
de Lotação, conforme abala descrito OBJETO A presente dispensa de lotação visa a açu.sição 
de mascare de proleção faial que serão entregues aos estudantes e protis500ao da educação no 
retomo da aflessades escolares presenciais Favorecidos Fatuase Sabnna Mole marta no CNPJ 
33 735.Ot3AROt68 e Maristela Bernadete Vdasnua Mondes amovIa no CNPJ 29Cli?8465021-92 
Valor Total 6$ 10,532.03(Dez ml quinhentos e tinta e dois reais) Fundamento Legal Argo 24 Acuo 
lida Lei n'8666193 JuotõicatsaAneoa nos autos do processo de dispensa de ablação n'51I2021 
Elerrrentode Despesa 3392 30070000 Dclaçãc~mana 46.0I.2.021.3390.29 
Determino, ainda, que sela data adenda pxbbcsdade legal. ter especial à preses no cetrut do artigo 26 
da Lei Federal n 1 8 64693, e quis, apos, seta o presente eopeutiente devritameste autuado e arquivado 
Cruz MacInadoPR 08 de setembro de 2021 

Preferto Muscral 

000065 
U fl que 

Sexta, 10, Sábado, 11, e Domingo, 12 de Setembro de 20211 Ed. 65901 Podo União/SC 1 União da Vitória/PR 15 1 oRC 
wns.sniRqa..coms,br 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXICJIB1IJDADE DE UCITAÇÃO 

'ISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

s..-esuo de Ineoqõeslade 4&2021 
interessado Secretaria Municipal de Saiote 

A vota dos eierrrentos 0005405 no presente 
processo devidamente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JURIDICO preiA a 
INEXIGIB1LIDADE ore conformidade ao disposto 
no artigo 25 da Ler Federal 8666193. e no uso 
das drtritçõeo que me forisrr oseferidas, em 
esp&id ao deposto os artigo 26 da Lei de Lei-
t~ RATIFICO a INEXIGIBJUDADE DE LICI. 
TAÇÀO do PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO 
n° 21612021 
Autonzo cnn coniseqaitnoa a proceder-se a pies. 
ação dos ranços rios tnnrsus da adjudicação 

expedita pela Corrosão Permanente de Lota-
ção. conforme Asaao descrito 
OBJETO Apresente nenigtdidade de eleação 
visa a contratação da pro(ouonal aulánonra tu-
sob Szwerd Werus, credenciada e hustitada no 
Crederciarriento 00172021 para prestação de 
sersços de Tesisca de Enfermagem no Hospi. 
ia Mumcpã Santa Terezinha. cern Cli, suçirndo 
assim ao necessidades da Seroelara de Saude 
desta municipalidade 
Favorecido' Rosel. Swed Weros inscida no 
CPF 097 108.3W18 
Valor Total 6$ li 409,t8(Onze mil quatrocentos e 
none reais e dezoito centavos) 
Fundamento Legal Artigo 25 da Lis r78 646i93 
Jastifrcat,ia anosa nos autos do processo de are-
rrgibbdadede licitação n4dI2021 
Elemento deDespesa 33.9034094609 
Dotpe,ãoorçannentana 0401 2014339034 
Determino, ainda, que seja dada a devida pulei. 
cidade leqal, em especial a presota no caçrut do 
amigo 26 da Lei Federal n'E 666193. e que, aços. 
seta o presente expediente losidanserite autuado  
e arquivado 
Cruz Maclrado-PR, DE de setembro de 2021 

Prefeito Munççd 

f @ iornalocomercio' 

CREDENCIAMENTO n° 17021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos Oito dias do mês de setembro de dois mil 
vinte e um, as nove e trinta horas reunirarrr-r 
na sala de Audit000 Municipal, do predio da Pr 
leitura Municipal, rito aAv Vtona. n°251, Bar, 
Centro, a Presidente da Coirrnsão de Lrcdaçõe 
Sx)a) Vera Mona Benmb Kraaçzyb e merrtn 
Ia Equipe de Apoio Sr(a) LEais Mactol de CI rir 

ta e o 91(o) Loiz Femando Soares Galtebri pa: 
a sessão pratica do processo de roedencuenen 
de pessoa touca sertão pro(auonan autônomo 
para prestar serviços de asilar de sevvços e 
nas na Casa Farrrdiar desta muncipatidade 
Aberta a sessão a presidente e a Comissão 
'membros da equipe de açioe, efetuaram ores 
bimento dos envelopes dos documentos hãolc 
unos exigidos paras uredericlamento, verifico 
-se a docicrrentaçâo da seguinte pr000rrenIe. 
'Savana LiSsa. CPF 018492 749.01 
,A d00unsertação apresentada for conferida e 
bncada pisa presidente da CAL e membros r 
Comissão, sendo a seguinte ordem de dasui 
PEão 
Item 01 -Auxiliar de Serviços Gerais pata tunçd 
de merendeira 
li-Sisana L'Oia- 20 pontos 
O resultado sena publicado no soe da ptelertui 
municipal usa.prncrn ptgon.br sena concedido 
prazo recoesd de 05 (cirros) dias uteis a nont, 
desta data 
Nada mau havendo tratar, lei encerrada 
sessão, cola ata vai assinada pelo presides 
nsernbrOs da Equipe de Apoio e proessora 

Veia Mana Benzali Kraaçzyk 
Presidente da CAL 

Luar Manel de Onera Membro da CLP 
Lioz Fernando Soares Gabebni Membro da CLF 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LiCITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 21672021 
PROCESSO DE INEXIGIBJUDADE 64612021 

CONTRATANTE Mirricipo de Cruz Machado, 
Estado do Parara 
CONTRATADO. Rosdi Suesi Weruo inscina no 
CPF'097.t08399-t8 
OBJETO A presente isexigiudidade de lotação 
visa a contratação da proíoscrual autónoma Ro-
sob Szared Werxu, oredericiada e hathitada no 
Credermiameelo 00112021, para prestação de 
serviços de Tecisca de Enfermagem no Hospu. 
tal Municipal Santa Terezurira sem Cli, siipnndo 
assim as necessidades da Seoretana de Saiste 
desta muncçralidade 
VALOR TOTAL 6511.409 ti(Onze mil quais-
centos e neve reais e dezoito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO 6 meses 
RESPALDO LEGAL Lei 8.666193-Art 25 

CONTRATANTE 
Nuncipro de Cruz Machado 

9»BarraCao,  REVIWER 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n°80/2021 

PROCESSO n° 1852021 

OBJETO Csnsteoi objeto desta lotação ame-
Oãação de empresa para o Registo de Preço 
para aquisição cotdêeier, de Iaesras e suportes, 
destinadas a instalação nas ruas e praça desta 
munçoalid, em seus Cern osritornre e~ 
captes constantes do Amo 1 deste edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
t646dodia 10109(2021 as09ãD horas dodia 
27139/2Ct21 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: das09:01 asOA2S horas dodia27619t2O2t 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
ao 0920 horas do dia 27109(2021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO Dó SESSÃO PUBLI-
CADO PREGÃO Flatdorma Eletrônica Bolsa de 
Lotações e Leilões, afiares do sitio isetritete 
arte bltcorrçras com 'Acesso Idereficalo no 
unS - lctações 
REFERÊNCIA DE TEMPO renano de Brada 
(DF) 
POEMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
UNI tARIO 
O edital osmçlelo estara a doposição dos rIs-
ressados no soe esse bllccarrprascnm, na Pre-
feitura Municigial, sala de Licitações, Ao. Vitoria 
251, CenSo, Cruz Maiãrado/PR, no sito iseOóni-
00 wes.prnomr.prgov.br  laS lotações 
Cruz Machado. 09 de setembro de 2021 

Vera Mana Benzai Kmaeçzyli 
Pregoeira 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
AC4aINISTRAÇÂO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
Processo de Dispensa 50(2021 

Interessado' Secretaria Munictial de Educação 
e Cultura 

A vota dos elementos omitidos rio presente pro-
cesso desCOnsente pusbOcado. CONXIDERAN-
DO que o PARECER JURIDICO preiA a 015-
PENSA em corõomnsdade ao disposto no artigo 
24 irrciscs X da Lis Federal 8666/93. em especial 
aodopoato no artigo 26 da Lei de Licutaçâes. RA-
TIFICO a DISPENSA DE LIOTAÇÀO do FetO-
CEDIMENTOADMINISTRATIVO ol 21712031 
Autoezo em nonsequêeoa. a proceder-se a pres-
tação dos ranços nos temrrros da adprrl.caçdo 
expedida pela Comissão Permanente de Licita-
ção, conforme abano descrito 
OBJETO. A presente dispensa de lotação isa a 
locação de um Barracão roer aprorevartarrsrnte 
432 menos quadrados situado na Rua Engenhei-
ro Ferrete Correia- Cenon, deste rrrunopio. para 
uso do Departamento de Cultura desta Secreta-
ria. osritorrre Credenoarnernto 015 2021 
Favorecido JOSÉ ERNESTO MORET'TO snuarro 
noCPF' 426.570.249-04 
Valer Total 6$44 400,00(Osarerra e quadro mie 
quatrocentos reais) 
Fundamento Legal Artigo 24 soros X da Lei 5°
8666193 
Justdrcatsa anexa mar autos do processo se div. 
pensa de licitação n°5612021 
Portento de Despesa 3390390909.00 
Delação 	 orçamentava 
08 02.2 032 3 346 39 
Determino, ainda que sep dada a devota pulei-
cidade egal ter especial à prevista no caçot do 
artigo 26 da Lei Federal n°8.66693. e que, aços, 
veIa o presente expediente dessdaimrente autuado 
e arquivado 
Cruz Macxrado'FR, SE de setembro de 2021 

Freferlo Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENOAMENTO 1912021 

A Prefeitura Munictral de Cruz Macerado - PR 
lorna ptitlioo que estara receberrdo, docurrren-
ração para o Credenoiarremo abptrvasdo a 
contratação de pessoas loucas sendo 02 (dois) 
profissionais a,tõrrorrros, para a função de ti)-
seiro com a finalidade de atender a recenusiarte 
de interesse prdilor Este credeeoa,nergo ei. 
noutra-se fundamentado nas disposições ti, 

 Coestduçlo Federal, Lei 8646/93, Ler 
Estadual 15998 e as demais disposições legais 
e regãarrremdares atõcaveo a espeoe mediania 
a celebração de contrato de credencamento de 
prestação de serugus. noriorrne as osndçites 
estabelecidas neste edCa e em seus anexos 
Regem o presente processo a Lis Federal n° 
E 666193, observadas as alterações posleriores 
O recebimento dos protocolos oarrrerão a partir 
do da 1610972021 a 0946 )nosel horas ate da 
3OS9i20211 as 091301r O ciederçansento teia 
ododade de 12 (doce) vieras, podendo durante 
seu pesodo de vigência receber nonos credern. 
cardos que serão clasu(icados nos prazos eia-  
matou no edral 
O Edeal completo podera ser obtido pisos inte-
ressados na CPL. em meio magnetos, rrredarOe 
entrega de pendrroe, de segunda a sexta-feira. 

no hora-rode 1446 as 17 - 92 horas ou pelo en-
de

r
eço eletrônico http /prrrcon prçov SrI 

Quaisquer duradas contatar pelo telefone 42) 
3554-1222 rarial 243. 
Cruz Nacarado, 09 de setembro de 2021 

Vera Mana Benzali Kraeczyê 
Presidente da Comissão de Lotação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO 0°  79/2021 

PROCESSO n° 181I2021 
OBJETO, Constitui 051040 desta lotação a coe-
tratação de eanpresa especializada obeIsando 
a aquisição de Ot veodo automotor novo (zero 
Em) para 5 pauageeos. aro de fabricação 2020 
ou suporto, caber, dupla cor branca destinado 
para a Secretarie de Agricultura desta municça, 
idade em saras ates 000torinre j ustrflicativa e es-

pecrllcações constantes do Amo 1 deste HAia 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
1600dodua 10i09f2021 as t455 horas ijodia 
24109(2021 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS das 14 -01 ast4 29ttorasdodia24l09l2021 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. 
55 1432 hora douba 2409/2021 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLI- 
CA DO PREGÃO' Plataforma Eletrõnca Bolsa de 
Licitações e Ln6es, atiravas do sitio oletrdnot 

bIderrspras norr Acesso Identifçade no 
laS - lceações 
REFERÊNCIA DE TEMPO ruxrario de Erasda 
)DF( 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
FOR ITEM 
O edital coerçielo miara a deposição dos inte-
ressados no srte xsrriblcurrrp(as com, na Pos 
fedura Munppd saia de Lcõaçities. Ao MEsa, 
251, Centro, Cruz MaclradolpR, no sitio eletrão-
co wen.prrrcrn prgon lo Anti licitações 
Cruz Machado 09 de seternbrode 2021 

Vera Marra Benzalr Krauczyh 
Pregoeira 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE UNIÃO DA VITORIA- ESTADO DO PARANÁ 

1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
EDIFICIO EXECUTIVE CENTER UNIAO 

Aunsrie UsrsOe varga moe' o- irrite este er Folar. Ibs42) 30d2-il1a52 

ISELMAR SELEME 
Agente Delegado 

CPF 0013.3$4.009-49 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

No88C8Ça0 de MIGUEL FORTE INDUSTRIAL $A- - PAPEIS E MADEIRAS 

IBELMAR SELEME, registrador do 1 0  Serviço de Registro de Irnfuveio da 
Comarca de União da Vitória, Estado do PararIa, faz saber, a todos quantos 

virem o presente edital cru de 'a notícia avorceri que. sendo restado frustrada a 
intimação pele correto, com aviso do recobirnento vem. nos termos dos artigos 

212 e 213 da Leu rt° 6015/73 (Lei dos Registros Públicos). NOTIFICAR, a 

MIGUEL FORTE INDUSTRIAL S . A. - PAPEIS E MADEIRAS que se encontra 

em lugar incerto e não saboto para que nos :erntsos dos parágrafos 2°  o 3°. do 

Sri go 213-11 da referida Lei, se manifeste no prazo de 15) quinze dias, acerca 

da anudincra ou •inspugnaçubef ao podido de INSERÇÃO DE MEDIDAS 
LINEARES E CONFRONTAÇÕES interposto extraidrctalrnnnte por 

Paltruasplac Agropasfonl Ltdo (João Cari os Ribeiro Pedr000(. tuiolrarrtad Abdul 

Atibas e sono WilheIms Abdul Abbes, no imóvel de sua propriedade situado 

uni um lote de terreno rural da instado de General Carneiro . PR, maorculada 

sob rfr 1.836 deste 1° OEic:o de Registro de Irrioseus, o qual confronta cem 

V,Sa - pata rerrficaç0o do does e inserção se limitrofes, conforme levantamento 

topográfico, do engenheiro agrôrrvarso JuIyo Cobro Gruber 'CRE.#JSC 372gb-9, 

fazendo necessidirso para lanço, ã covcordàt'rcia dos conttontantes Segundo o 

paragralo 45  do artigo 213 da urtoorna lo), corri silerrcro do confrotntaflte, 

presumir-se o coefrmtrsada A anuAncua doido. Eventual drsconudãrrcta posterior ao 

transcurso do prazo. semente poderá ser discutida em juizo. ti, para que 

craque ao seu car-rfrecimentO, lavrei o presente edital que será publicado tio 

Jornal de maior ciroatação tocaI, durante loAs 3) dias consecutIvOS. Dado e 

passado nesta cidade de União da Vitória, aos 08 de setembro de 2021.-

O. REGISTRADOR________ 

2° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória 
iCna-o Sane CxaO.ei Moemos P*r,o 

OFoel 
isO 5.meimi Cvesr.ru 150 ileso- 0.1v a. cor,.. re - Ou... i e.. a2l ruas-Ou? 

HORÁRIO DE ATEI4OIiiENTO 38:30 Às tidO HORAS - 13.90 AS 1700 HORAS 

i'tttrsi. lis sorte Itst'AO 

us,,(moao di ,si,. dONO 9HIP1Or.l(l . PitAid) IS PIAOi. 

O r SLC%IçOt 1» leeolst'IcO Dl. É 'ló" US P.0 ('ONOAItC.i. DL UNI Á0 D  citóiste - PC 
5. saie, .10405 ri.airass orno, o prnuooie rdrl.J xsdeie Inicia rosno,. nos breu 4. sisais :12 
TrnauLoiresr,.je° vxls'll, NOTIFICAR srSrs JOAOtCHIPTOEXLprepoirnter'd.rn.riaoi. 

le 425, dinro trerrirco lo Rrausiro do 1,5.5-ia, pai go, es asno, dos paiitj..fr. 1,  

aisupo lIS rI. rolem) .0, no rrsiadnii ei temor do qnao fF't Au. .erm da "aatrarse'  

ia podrido ar jnrnpiceçto DE MEDIDAS Leve SOlO. RFTIpICAÇÃII DE ÁRF o 
E ATVAUZAÇAO DE cOruFleop-TACÕ€s p,xpvsao oaaieduHArereo pei Geiidls Re..,. 
nsa,.m, Is. los Iatki popoesein. do roraial iseocto na P~ bis latim 9am ao 

x)ueiot.v ti, 0.0 idas Sue.dx,. a,ie Mrzou.prx cl on, ar Ludo "iróna.. lindo ii- p.rreá. 

saetede .'. 5.255, dono 2' Sionitor dv Rreoex iv lesn.nrs da (merca -li L .&, di 511005, 

.'sroíreo,r kseia.nerru liipovS(oo  mOSsado pela laun5eucv Ao,res A1arn tiu.rrin. .vris- iv' CeiA 
PR oh n 1 5511 IV morenas errosora pais san,. ormiardatora ai, porproruns.r 'o5ruia.'.r purigolo 

4' do erige 213. de e oh vos. ivllsrrOdo prnpen00ra, p,ai-eia uoorinn.41 O iro/rO a dior 

Emeisst douoarilen.0 r..ior,o. ..o iramosiso da aau ,eraer podoa or dirvuiids . ovo,, i uo..i 

neo iSopuo ei se,. vnloonseenoi, tirO a p,nsuoe odiai go reI pnablso.&i iii senil dv 

orrmila-le looaL domam daS 121 dos arrornoaunori Dado e penado une o-luto ii.' t,mrdo ida Vniisr., 

sonOS lo raoas 1021 

- 

- 

.tmu.04... 1111,5.0 


