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CREDENCIAMENTO no. 1612021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às oito e trinta horas, 
reuniram-se na sala do Auditório Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presidente da Comissão de Licitações, Sr(a) Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Comissão de Licitação, Sr(a) Lilian Maciel de Oliveira e o Sr(o) Luiz 
Fernando Soares Gabelini para procederem à análise da proposta apresentada pela empresa 
Norte Sul Saúde, , inscrita no CNPJ: 19.850.31110001-78, interessada no item 05 do 
credenciamento 16/2021, cujo objeto é a contratação de serviços especializados de 02 
(dois) Médicos Clínico Geral para prestação de serviços no Centro de Saúde, 01 (um) 
Médico Clínico Geral ESF para prestação de serviços junto á UBS do Distrito de Santana, 
01 (médico clínico Geral ESF para prestação de serviços no Centro de Saúde e 01 (um) 
médico especialista em psiquiatria para atendimento no CAPS, suprindo assim as 
necessidades da Secretaria de Saúde 

A empresa apresentou a proposta para este item, conforme modelo do Anexo II do 
edital, ressaltando que a mesma já está credenciada no referido processo, sendo que a 
documentação está em conformidade com o exigido no edital, sendo a proposta assinada pela 
presidente da Comissão e demais membros, estando em conformidade com o edital. A 
empresa apresentou a profissional Luciana Buranelo Toral para o item, com 20 pontos. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.rmcm.pr.qov.br , será 
concedido o prazo recursal a contar desta data. 

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

~Ê 
Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 

Lilian Maciel 
	

LuiÇnand Soares Gabelini 
Membro da CPL 
	

Membro da CPI 
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Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

CREDENCIAMENTO n°. 
16/2021 

ATA DE ANÁLISE JULGAMEN- 
TO DOS DOCUMENTOS DE 

PROPOSTA 
Aos trinta dias do mês de setem-
bro de dois mil e vinte e um, às 
oito e trinta horas, reuniram-se 
ia sala do 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 Comissão de Li-
citação, Sr(a) Lilian Maciel de 
Oliveira e o Sr(o) Luiz Fernando 
Soares Gabelini para procede-
rem à análise da proposta apre-
sentada pela empresa Norte 
Sul Saúde, , inscrita no CNPJ: 
19.850.31110001-78, interes-
sada no item 05 do credencia-
mento 16/2021, cujo objeto é a 
contratação de serviços espe-
cializados de 02 (dois) Médicos 
Clínico Geral para prestação de 
serviços no Centro de Saúde, 
01 (um) Médico Clínico Geral 
ESF para prestação de serviços 
junto á UBS do Distrito de San-
tana, 01 (médico clínico Geral 
ESF para prestação de serviços 
no Centro de Saúde e 01 (um) 
médico especialista em psiquia-
tria para atendimento no CAPS, 
suprindo assim as necessidades 
da Secretaria de Saúde 
A empresa apresentou a propos-
ta para este item, conforme mo-
delo do Anexo II do edital, res-
saltando que a mesma já está 
credenciada no referido proces-
so, sendo que a documentação 

está em conformidade com o 
exigido no edital, sendo a pro-
posta assinada pela presidente 
da Comissão e demais mem-
bros, estando em conformidade 
com o edital. A empresa apre-
sentou a profissional Luciana 
Buranelo Toral para o item, com 
20 pontos. 

O resultado será publicado no si-
tio da prefeitura municipal www. 
pmcm.pr.gov.br, será concedido 
o prazo recursal a contar desta 
data. 
Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Licitação. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 

88/2021 
PROCESSO no 206/2021 

OBJETO: Constituí objeto des-
ta licitação a contratação de 
empresa especializada para o 
registro de preços objetivando 
a aquisição de produtos de lim-
peza hospitalar, destinados para 
desinfecção do Hospital munici-
pal Santa Terezinha, conforme 
justificativa em anexo ao pro-
cesso, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
0111012021 às 09:00 horas do 
dia 19110/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 19/1012021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 19/1012021 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica 
Bolsa de Licitações e Leilões, 
através do sítio eletrônico www. 
bllcompras.com  "Acesso Identi-
ficado no link - licitações'. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DE). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO 

O edital completo estará à dis-
posição dos interessados no 
site www.bllcompras.com , na 
Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR, no sítio 
eletrônico: www.pmcm.pr.gov.br  
link licitações. 

Cruz Machado, 01 de outubro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 

89/2021 
PROCESSO n° 207/2021 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o Registro de Preço 
para aquisição de materiais des-
tinados para revestimento de 
poços artesianos, nas localida-
des de Linha Aprorriba e Linha 
Rio das Antas (Estrada Velha), 
em seus itens conforme especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 
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CREDENCIAMENTO n' 39212021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS 0€ PROPOSTA 
Aos trinta dias do irAn de setembro de dos mil 
e vinde e ver, as dez e trinta horas, reuniram-se 
na saia do Auddnrir Monicapid. dopredio da Pre-
fedura Muncçid, sito aAv, ileõna. n' 251. Bairro 
Centro, a Presidente da Corronodo de Laiitaçôes, 
Si(a) Vera Mana Benzidi Krauczyk e membros 
da Co~ de Letaoâo, Sr(a) ULan Mac.et de 
Olveira e o Sr(o) Lua Fernando Soares Gabebni 
para prderern a analise dos documentos de 
nAobra* apresentada pela proponente Rita 
de Cansa Cometo Larnetas, vOarIa rio CPF 
939,778397-34. interessada rio cnederntuenento 
0212021, viço objeto e a conrlatagAo de pessoas 
fincas os juri~ para atuar na ama de saude. 
supondo assim as necessidades da Secretaria 
Masiop] de Saude, na osntrataçâo de Semiços 
enpeciahzatos de medco pediatra para presta-
çde de serviçon de consultas pedatrcas ansbs-
Iatooais junto as Centro de Saude. bem corno 
nas dependAncras do Hospital Muocid Santa 
Terezinha 
A donurnentapáo apresentada foi contenda e ru-
bmcada pega Presnieele da CPL e demais rirem-  
tons, e rk ernoetra-se em coefomrnida-je com o 
edital. por riSo nção atendem a idinea e, C. *k 'e 
p do Cern 5 1 do edital, bem como a Comissão 

de Lceaçâo senficoa que os documentos não es. 
tão auterrtcados conformo eoigêrmoa do item 53 
do editat, não sendo possisei o c,eidenciarrmermto 
da proponente desde as inconsistências na do' 
com' 	fo apresentada, bem coem não haver 
goL 	i dnpvnrvs para efetivar o contrato 
O mé&is cera publicado no saio da prefeitura 
muniopat ermo pnrcrrr prgvo br. cera concedido o 
prazo recrirnat a contar desta data 
Nada mas havendo tratar, foi encerrada a ses-
sAo, cuja ata vai assoada pelo presidente mneer-
bms da CoirreisAo de Lotação 

Vera Marra Benzidri Kraerczyb 
Presidente da O'L 

Idas Manel ~jorro daCPt. 
Lua Fernando Soares Gelira Membro da CPt. 

C000ENCLAMENTO nr  19021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos trinta dias do mês de fevereiro de dois má e 
vinte um, as sove e trinta mias, reunimarl.ne na 
nata de Aaditorm MiarciçiaL do Tende da Prefei-
tura Munic i pal , sdn a Au Vitonsi n' 251, Bairro 
Centro, a Presndente da Comosdê de Licitações, 
Sr' Vera Mana Bermzde Kraeczhli e membros da 
Equipe de Apoe, Sr' Liiarr Manel de Oliveira e 
Sr' Adelia Sedaczek para a sessde pubrica do 
processo de cmedenciarnento para cortrataçáo 
de pessoas fincas sendo dom protssevas andA 
nomos para função de bidseiro com a finalidade 
de atender a necessidade de interesse publico 
Aberta a sessâo a presidente e a Co~ e 
membros da equipe de apoio. efetuou o recei 
mento do envelope dos documentos hSodeato-
nos euçdvs para o çrederciarnento. verifcou-ne 
a docsirrertaçde do seguinte nrteresoado 
FemandoAntõrro da Rosa, Cpu 038 391.659-93 
A documentaçad apresentada foi contenda e 
rubricada pela presidente da CPL. e demais 
membros e encontra-se em contonrsdade com 
as exigências do editaL, sendo a seguinte Ordem 
de dassihcaçde 
[tem üt Serviços debalseiro 

- Fernando Aotôroo da Rosa -46 pontos 
l tem O2-s. Sereçosdebalseiro 
Não houve nenhum crederraado 
O resultado sera publicado rio rido da prefeitura 
municipal moer pnsarr,prgos br, sena concedido o 
prazo reciursid de 05 (c) dias uteo a contar 
desta data 
Nada mas haverias tratar, foi encenada a ses-
sdo. cola ata vai assinada pelo presidente mem-
bros da Equiçe de Apoio 

Presidente da CIF' 
Membro da CLP Merrdiro da CLP 

Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui noi.)C 

CHAMAMENTO PUBLICO n' 46112021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DE DOCUMENTOS DE RRBIUTAÇAO 

Aos Irada dias do rrrés de setembro de doo ml 
e verte e um. as 0939 (tese) horas, reisnrarn-re 
na sala do Aaddãeo Municipal 

'
do prado da Pre-

febra Municipal, rido a Au Veona. ri' 251. Bairro 
Centro, a Presidente da Comesdo de Licdaçôes. 
Si(a) Vera Mana Benzidi Kranczyh e merreiros 
da Coirrissdo de Licitação, Ma) ULan Maciei de 
Dlseima e o Si(o) Luiz Soares Getei para pro' 
ondenenm a armidoo e julgamentodos documen-
tos de hileaçSo da proponente Patmicia Gi2ah. 
inscnta no CPF 113 7t9969-54, interessarfo no 
crederrcrarnento 3910021 
A documentação apresentada foi conferida e 
rubecala pela presidente da CPU e deimas 
membros. e encontra-se em comdoemrmdade com 
o eaiido rio edital No entanto, a Comissão de 
Latagão verificou que os documentos vão estão 
autenanajos, e caso vertia a ser contrata a 
proponente devera apresentai os orginais para 
que a Cormssâo matize a autenlaração 
lnlovmarrros que cordovrne Aoevluta meiA do re-
ferido nedenciartento. todas as vagas em iem-
o para contratação de profissional trcnes em 
enfermagem ercolntmam-se preencbiaas, sendo 
que o proponente se mandem pre-quidilicado mc 
referido roedenciairrento. com  15 pontos 
O resiatado seta publicado no sitio da prefeitura 
moeiciçid wrwrpmcnm prgovbm. cera concedido o 
prazo recursid a contar desta data 
Nada mau havendo tratar, foi encenada a ses-
são. criga ata sai assaiada pelo previdente mem-
bros da Corneisdo de Latagão 

Vera Mana Benzidi Kramnczyb 
Presidente da CPI 

Lbran Manei Membro da CPL 
Linz Fernando Soares Gabelini 

Membro da CPI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕNICO n' 99/2021 

PROCESSO n°207/2021 

OBJETO Coesbtui objeto desta lidtação a con. 
raLação de empresa para o Registro de Preço 

para aqaisiç.90 de matevau destinados para re-
vestimento de poços amesiamioi nas tocididaden 
de Linha Aptorntoa e Linha Re das Andas (Entra-
da Velha), em seus Cero conforme especôna-
pIes constantes do Anexo 1 deste eiddid 
CARACTERISTICA. Eodssmra para Montem. 
presas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
)EPP). conforme AO. 48° do Ler Complementar 
14712014 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
16.00 do dia 0111612021 as 0946 horas do dia 
20lt07202t 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS das 0901 as 06129 foras do dia 
2611012021 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS' 
as 09 39 horas do dia 2611612021 
LOCAL DA REAUZAÇÂO DA SESSÃO PIJBLI-
CA DO PREGÃO Plataforma Eletrônica Bolsa 
de Licifaçifes e Lelões atraies do sito eletrôni-
co momo bllconrpras com 'Acesso Identificado mc 
lirA - Isidaçites' 
REFERÊNCLR DE TEMPO: hø,S,o, de Brasdia 
)DF) 
FORMA DE JULGAMENTO' MENOR PREÇO 
UNITÁRIO 
O edEid comrçdeio estara a disposição dos irte. 
mossados no ser bBcorrmpras com. na Pme-
Iequra Muricçid, sida de LicoapIes. Ao Visara, 
251 Centro, Cruz MactradotjeR, rio oito etetrõni-
no opmniams.pr.govbr li-rIr Lcdaçôes 
Cruz Machado, 0l de outubro e2b2l 

Veta Mana Benzão tlmaerczyb 
Pregueira 

cumó€doPR 
Sem Sisrei em 

Vaga n° 181/2021 para 

União da VItófla 

Pré-requisitos: Ertstrto superior 
eimphato Bacharelado em Ed Física 

curso reconhecido e concluído em 
tnstttuição de ensino superior 

credenciada pelo MEC, CarI de 
Habilitação Profissional Registro 

ativo no CREF/PR e 06 meses de 
experiência comprovada em 

ministrar aulas Pitates Estúdio 

EXTRATO DE DISPENSA DL,. O TAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATI VO 239(2021 
PROCESSO DE DISPENSA N°570021 

CONTRATANTE' Muni de Cruz Machado. 
Estado do Parara CONTRATADO Geoazimu# 
Sondagens e Topografia LTDA escota mio CNPJ' 
209728101ON1-17 OBJETO. A presente dis-
pensa de Icitação oca a contratação de empresa 
especiaLizada em serviços de ncndageem de solo 
(Ensaio de Sondagem - Standard Pemnetrabon 
TemI (SPT) para elaboração do projeto de fun-
daçdo da Um~ Basca de Saude da Linha 
Vdsna VALOR TOTAL R$ 5468.78)Cisco mil 
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO d rosnes RESPALDO 
LEGAL: Lei899193-Ait 241rcrso11 

CONTRATANTE Menapio de Cruz Mactnado 

CREDENCIAMENTO ri' 1612021 
ATA DE ANAUSE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 
Aos trinta dias do rrsfs de setembro de dois ml 
e vinte e lar. os ode e trinta horas, reuniram-se 
na safa do Auridorlo Murecipid

'
do pende da Pie-

feitura Munegrid, silo aAr VAcea e' 251. Barro 
Centro, a Presidente da Comelsão de Lataçites. 
Si(a) Vera Mana Benzidi Kmawçzyh e membros da 
Cormosão de LicdaOSo. Si(a) Li-ar Macei de Dlv 
esta e  Si(s) Lua Fernando Soares Gn para 
procederem a analise da proposta apresentada 
pela enspresa Nnrte SuA Saside.. nsomta reCNPJ 
198W 3tls-78. interessada rio cern 05 do 
creder'cianeelo 162021, cuqo objeto e a com-
raLação de serviços especializados de 02 (doe) 
Medidos Oines Gerai para prestação de serviços 
roCentrodeSaode,Ot (um)MedesOimtcoGerid 
ESF para prestação de serviços tonto a UES do 
[tstn5s de Santana Ot (medico disco GerA ESF 
para prestação de serviços no Centro de Saude 
e 01 (um) medes especoatnta em psols,atmia pata 
aemidimrmerrto no CAPS, suprindo assim as rreoessv 
dades da Secontana de Saiote 
A empresa apresentou a proposta para este rem. 
conforme nsodeto dvAneao 11 do editai. ressaltar. 
do que a mesma la esta cmederciada no relereis 
processo, servis que a dcouirnentação esta em 
cnntonrmidade con, o evrgelv no e-Sã, sendo a 
proposta assinada pela presidente da Cornsuão 
e demais membros. estando em covfonnidade 
som o enite A empresa apresentou a profuso' 
saL Luciana Borarmelo Tonal para o Cem coes 20 
pontos 
O resultado sena publicado no silo da prefeitura 
municipal erreis pmmmcarr prgov br. seracorroededo o 
prazo meCsimsid a contar desta data 
Nada mas havendo batam, foi encenada a vos-
são, cuja ata ver assinada polo presidente morri-
tons da Corrosão de Licitação. 

Vera Mana Benzidi Kraramzyk 
Presidente da CPI. 

Lban Macei Membro daCPL 
Linz Fernando Soares (tabeimni Membro da CPL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa 57021 
Interessado Secretaria MueiciA de Saude 

A vista dos elementos coetmdos no presente pro-
cesso devidamente jusbícado, CONSOERAN-
DO que o PARECER JURÍDICO prevê a DIS-
PENSA em conformidade ar deposto no artigo 
24 injastis ilda Lei Federal t 666/93. em especiaL 
ao deposto me artigo 26 da Lei de Licitaçites. RA-
TIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PRO-  
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n 1 23912021 
Autonzo em consequência a proceder-se a pres. 
ação dos seroiçsv nos temos da adjudicação 

expedida pela Comissão Permarmermte de Licita-
ção, conlOrmrre atraco descreo 
'Apresente dispensa de licitação usa á contra-
tação de em-presa espeoidizaia em seroços de 
sondagem de solo )Emsao de Sondagem - Stan-
dard Penetmaten Test (SPT) para elaboração do 
projeto de lundaçãoda Unidade Basca de Saude: 
da Li-Pia 9/torra. 
Favorecido Geoazarute Sondagens e Txpmgr a 

taLTDAescntanoCNPJ 20972810r000t-17 
VaLor Total 05 5468,78(Cinco ml oitenta e oito 
mas e setenta e Oito centavos) 
Fundamento legal Altigo 24 lnc,no II da Ler ri' 
8666/93 
Jiustif,catmva amem nos autos do processo de dis-
pensado licitação n' 5712021 
Elemento de Devpeua3 38539.390539 
Dotação omçansemeaoa 04.01.2 0143,38539 
Detemrmsrio, ainda, que sela dada a devida pude-  
colado legal, em especiaL a prevista no capst do 
artigo 26 da Lei Federal n'8 666193. e mie, apos, 
seja o presente expediente devidamente autuado 
e arquivado,  
Cruz Macltarjo-PR 30 de setembro de 2021 

riAi'mIATÇCI 	' 'A/uDE LJIOTAÇAO 
PROCESSO A.........TRATIVO 58r'2021 
PROCESSO DE O ,°ENSA N°246/2021 

CONTRATANTE Muocipei de Cruz Machado. 
Estado do Parara CONTRATADO JD PROJ 
RCESSLTDA inscn*a reCtilPJ 42733093/0261-
33 OBJETO Contratação de empresa espo-
cializada para Elaboração de Projeto de Euerro 
Celular de Concreto Armado, utilizando aduelas 
de concreto, com barreiras rigidas, para utiiza-
ção de Saldo do Coevéeo de ~drenagem e 
Desassoreamenlo do 6/o Patmeinnha osmmtemido 
projeto eslrslumal, orçamento, cnomgmamma me. 
5-errA descntso. memoeid de CaLco/O compo-
sição de BOI, licenças ambientas e demos do-
comrmentos necenuamos para aprovação dopoplo 
rios não competentes. para ummçdantação na 
Avenida 9//sitia e AsenelaAntceo Voava, ai aves 
ão Depailarnento de Engenharia desta municipa-

'idade VALOR TOTAL RS26t64.00 (vote eses 
mi oitocentos e sessenta e quatro reais) PRAZO 
DE CONTRATO 12 mnmesns 
RESPALDO LEGAL Let8 646193-Ad 24 Itovo 1 

CONTRATANTE 
Munempo de Cruz Machado 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5872021 
PROCESSO DE DISPENSA 50246/2021 

CONTRATANTE Município de Cruz Machado, 
Estado do Parava 
CONTRATADO JD PROJ ACESS LTDA inscrita 
noCNPJ d2 733 0935461-03 
OBJETO Contratação de erriprnsa especiaLizada 
para Elaboração de Projeto de Bueiro Celular de 
Concreto Armado, utilizando aduelas de comete 
o, com barreiras ngidas. para utiizaçãode Sado 
do Corséno de Macrodmerra3em e Desassore-
ansenlo do Ao Patmernmfma, conterias projeto 
estrutural, orçamento crorragmana, meenonid 
descritivo. rrrernOrmid de catado, composição de 
BOI, licenças ambientas e demos documentos 
neoessares pana aprovação do projeto nos Or-

gão corm'çotentes, para immsplaieação na Avenida 
VtOna e Avenida António 9/unia, atrases do De-
partamento de Engenharia desta municipaLidade 
VALOR TOTAL 14626854,46 (vinte e seu ml 

odocentos e sessenta e quatro reino) 
PRAZO DE CONTRATO. 12 meses 
RESPALDO LEGAL Ler 8666193 - AO 24 los,-
sol 

CONTRATANTE 
MurmicipodeCruz Machado 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Processo de Dispensa' 562021 
Interessado Secretana de Projetos 

e Engenharia 
A vota dos elementos comidos mv presente pro-
cesso devidamente justi6cado. CONSIDERAN-
DO que o PARECER JURJOICO prevê a DIS-
PENSA em coidormsdade ao deposto me artigo 
24 menos Ida Lei FederaL 8686193. em esiceoid 
as deposto no artigo 26 da Lede Lxcitaçrles. RA' 
TIFICO a DISPENSA DE LIOTAÇÂO do PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n*  2d6/202t 
Autorizo em consequência, a proceder-se a pres-
taçào dos serviços nos termos da ad1udicação 
Repetida pela Comosão Permanente de Lata-
çdo, çcetormne abano descrito 
OBJETO Connataçãodeempresaespecvdozada 
para Elaboração de Projeto de Baeeo Celular de 
Concreto Armado, utilizando aduelas de concre-
to com barmeeas mig.das para utilização de Saldo 
do Convênio de Maandmnnagem e Desassore-
amento do Ao Pãmeinnlra coetemuão projeto 
estrutural. orçarrerlo, ~rama, mermnat 
descrd,vo mentor/A de calculo, composição de 
BOI. hcenças ambentas e domam documentos 
rtecessacos para aprovação do projeto nos or-
gão competentes, para esjaantação na Avenida 
9/tona e Avenida Arlitimo Voava, atraees do De-
parlamento de Ergerrtmamma desta municipaLidade. 
Favorecido JD PROJ A46SS LTDA inscnda no 
C14PJ 42.733093001-03 
Valor Total R$ 26864.46 (ei-te eses ml 0.10mev-

los e sessenta e quatro reais) 
Fundamento legal Artigo 24 Inciso 1 da Lei ri' 
8666193 
Justilcatrva anexa nos autos do processo de ás. 
pensa de lotação n° 5812021 
ElementodeDespesa 33.8539004646 
Doação 	 orçarnsentaôa 
02022004339739464600 
Determino,  ainda, que seja dada a deseja p/Alv 
cidade legA, em especial a prevista no capul do 
artigo 26 da Lei Federal n°8666/93. e que. apitos, 
seja o presente expediente devidamente autuado  
e acurvado 
Cruz Machado-PR, 20 de setembro de 2021 

AUTORIZAÇÃO FLORESTAL 

A empresa ENINSA - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS LTDA, torna público que irá requerer do IAT, a 
Autorização Florestal para corte de 108,6378 m 3  de vegetação 
as margens da estrada na Zona Rural do Município de Bituruna, 
Estado do Paraná. 

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

jO  SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
EDIFICIO EXUCUTIVE CENTER UNIÃO 

Asnosida Çvatâo Vaupen moA. 6' aild. ui 61 - POtE 142l 892.3246 

IBELMAR SELBME 
Agente Delegado 

CPF 006,314009-49 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Notiflcaçâo de R. PEREIRA & FILHOS LTDA - 

(BELMAJ4 SELEME. registrador do 1° Serviço de Registro de móveis da 
Coeearua de União da Vitória. Estado do Paraná, faz saber, a todos quantos 
virem o ptosento edital ou dela noticia tiverem que, tendo reatado frustrada a 
intimação pelo arroto, vxtnr aviso de recebimento, vens, nos termos cio. artigo. 
212 e 213 da Lei mm 6 015/73 (Leu dos Registros Publicoe), NOTIFICAR, a R. 
PEREIRA & FILHOS LIDA, que se encontra em lugar incerto e não sabido. 
para que nos termos dos parágrafos r e 3°. do artigo 213-11 da referida Lei 
se manrloste rio prazo de (15) quinze dois, acerca da •orsuêncla ciii 
impugnação' ao polido de INSERÇÃO DE MEDIDAS LINEARES E 
CONFRONTAÇÕES interposto eotrajudtcialmente por Lorival Antonio 
Sguissardi (Leni Marlene Pereira Sgutssatdt & Cia Uda), no InOveI de sua 
proptiodade. situado 001 Latiri lote de terreno rural da Cidade de General Carneiro 
- PR, mrtatmncaladn sob na  22.323, deste 1 0  Oficio de Registro de Imóveis, o qual 
axslrortta com V Sã - para rettftcação de área e inserção de Iimtsltrotes 
conforme levantamento topográfico. do técnico agrcob florestal Lua Coser 
Peczkizs - Registro CFTA: 04855389978, fazendo necessário para tanto, au 
ixsncordilnCla dos confroritantes. Segundo o parágrafo 4° do artigo 213. da 
mesma lei. com  silencio do controedante, ptestumr-oe a confirmada  á anodincice 
deste Eventual discordância posterior ao transcurso do prazo, somente poorerá 
ser discutida cem IoIzcr E. paro que chegue ao seu coshecirneitto, lavrei o 
presente edita que será putif luTado no Jorrnaf da maior circulação local, durante 
mãe (3) dias consecutivos. Dado e passado nesta Criando dei União da Vitória 
aos 27 de setembro de 2021 - 
O. REGISTRADOR________ 

Prelado Municipal 	
Preferiu Municipal 


