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CREDENCIAMENTO no . 1812021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e quatro 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, 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 
Unidades Hospitalares para prestação de serviços médico hospitalar especializado em 
ginecologia, obstetrícia e pediatria com disponibilidade de leitos tipo UTI para 
atendimento à gestante de médio e alto risco encaminhados pela Secretaria de Saúde 
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 empresa: 

Associação de Proteção à Maternidade e a Infância, CNPJ: 81.644.71810001-12 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPI- e 
membros da Comissão sendo que esta se encontra em conformidade com o edital de 
credenciamento. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.prncm.pr.gov.br , e 
concedido prazo recursal somente após a realização das diligências necessárias. 

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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PORTARIA N° 425/2021 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCER A FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO QUE ESPECI- 
FICA. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, 
Prefeito Municipal, no USO e 
gozo de suas legais atribuições 

resguardadas na lei Orgânica 
do Município, considerando a 
necessidade do cumprimento 
do disposto no Artigo 67 da Lei 
de Licitações (8.666/93), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2930 de 08 de Janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE 
Art. 1° - Designar a servidora 
Adriana Otto, matrícula n°183, 
ocupante do cargo de Professo-
ra, para acompanhar e fiscalizar, 
como titular, a execução do Con-
trato celebrado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Cruz Machado 
e Silvana Litka (pessoa física), 
inscrita no CPF: 018.463.749-
01, que tem por objeto à contra-
tação da profissional autônoma 
Silvana Litka, credenciada e 
habilitada no Credenciamento 
01712021, para prestação de 
serviços de auxiliar de serviços 
gerais e para função de meren-
deira na Casa Familiar Rural 
desta municipalidade, conforme 
processo de Inexigibilidade de 
Licitação 54/2021. 
Art. 2 0  - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n 0 2930 de 
08 de Janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 009/2018, 
bem como atendimento a Lei n° 
8.666/93 no que for pertinente à 
execução dos contratos. 
Art. 3 0  - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação 

e terá vigência até o vencimento 
do contrato ou até a sua resci-
são; e no caso de produtos/ma-
teriais até o término da entrega 
total. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE. 
Gabinete do Prefeito de Cruz 
Machado, Estado do Paraná, 
em 23 de setembro de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

em à 

AR 

Aos vinte e quatro dias do mês 
de setembro de dois mil e vin-
te e um, às nove e trinta horas, 
reuniram-se na sala de Auditório 
Municipal, do prédio da Prefei-
tura Municipal, sito a Av. Vitória, 
n° 251, Bairro Centro, a Presi-
dente da Comissão de Licita-
ções, 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 creden- 
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ciamento de Unidades Hospita-
lares para prestação de serviços 
médico hospitalar especializado 
em ginecologia, obstetrícia e pe-
diatria com disponibilidade de 
leitos tipo UTI para atendimento 
à gestante de médio e alto risco 
encaminhados pela Secretaria 
de Saúde 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 empresa: 

Associação de Proteção à Ma-
ternidade e a Infância, CNPJ: 
81.644.71810001-12 

A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL e membros 
da Comissão sendo que esta se 
encontra em conformidade com 
o edital de credenciamento. 
O resultado será publicado no 
sitio da prefeitura municipal 
www.pmcm.pr.gov.br, e concedi-
do prazo recursal somente após 
a realização das diligências ne-
cessárias. 
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 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 
001/2021 

PROCESSO n° 19912021 

OBJETO: Constitui objeto desta 
Concorrência Pública a Conces-
são remunerada de uso de bem 
de domínio público patrimonial 
no Terminal Rodoviário Muni-
cipal Reinaldo Plewka, sendo 
uma sala comercial do Terminal 
Rodoviário (Guichê de venda de 
passagem e linhas de transpor-
te municipais e intermunicipais), 
obedecidas às especificações e 
normas constantes do Edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: 09:30 horas do dia 
03/11/2021 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HA-
BILITAÇÃO: as 09:30h do dia 
03/11/2021 

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

INFORMAÇÕES E ENTREGA 
DO EDITAL: 

Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR. 

No sítio: www.pmcm.pr.gov.br  

HORÁRIO: Das 13:30 às 16:30 
horas 

FONE/FAX: (0xx42)3554-1 222 

Cruz Machado, 24 de setembro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 241/2021 

PROCESSO DE INEXIGIBILI- 
DADE N° 54/2021 

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

CONTRATADO: Silvana Litka 
inscrita no CPF:018.463.749-0 1.  
OBJETO: A presente inexigibili-
dade de licitação visa à contra-
tação de pessoa física Silvana 
Litka credenciada e habilitada 
no credenciamento 017/2021 
para prestação de serviços de 
auxiliar de serviços gerais para 
função de merendeira na Casa 
Familiar Rural desta municipali-
dade 
VALOR TOTAL: R$13.200,00(-
Treze mil e duzentos reais) 

PRAZO DE CONTRATO: 12 
meses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93 —Art. 25 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 

ÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Inexigibilidade: 
54/2021. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Educação. 

À vista dos elementos conti-
dos no presente processo de-
vidamente justificado, CONSI-
DERANDO que o PARECER 
JURÍDICO prevê a INEXIGI-
BILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25 da Lei 
Federal 8.666/93, e no uso das 
atribuições que me foram confe-
ridas, em especial ao disposto 

w w w. p mcm. p r.q ov.b ri 
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1 CHARGE 
rEM .4WUM 

AL.6AÍO 
SEM C4p,r.E? 

ALEP INSTALA POSTO 
DE ATENDIMENTO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 
População paranaense terá mais um local 
para buscar apoio jurídico 

Por Diretoria de Comunicação da Alei 

A Assembleia Legislativa do Paraná inaugura nesta terça-fei-

ra. 28, às 13h30, um espaço para atendimento gratuito da po-

pulação que busca apoio jurídico, principalmente nas áreas da 

família e direitos do consumidor. O Legislativo paranaense será 

sede de um posto de atendimento da Defensoria Publica, o que 

vai permitir maior agilidade nos atendimentos da instituição que 

é responsável por garantir assistência jurídica integral e gratuita 

àqueles que não podem custeá-la. 

A ação da Mesa Diretora apoiada por todos os deputados, 

como lembra o presidente da Assembleia Legislativa, deputa- 

demar Traiano (PSDB), vai promover a democratização do 

aso da população à Justiça e atende aos anseios das pessoas 

que mais precisam do apoio e do suporte do Poder Público. 

A parceria entre a Assembleia Legislativa e a Defensoria Públi-

ca começou a ser formalizada em 2019, quando foi assinado um 
acordo de cooperação entre as instituições. Em 2020, com a pan-

demia da Covid-19, os planos tiveram que ser adiados, em razão 
das medidas de isolamento social determinadas pelos órgãos de 

vigilância cm saúde. Agora, o projeto sai do papel, como explicou 

o presidente Traiano. "A pandemia fez com que muitos planos fos-

sem adiados. Mas agora estamos felizes em poder concretizar esse 

que era uru desejo de todos os deputados", disse. 'Nós deputados 

recebemos inúmeras demandas por parte da população, que nos 

procura para tentar resolver seus problemas e, muitas vezes, não 

temos o poder legal para ajudar. Portanto, este posto da Defensoria 

aqui na Assembleia, que é a Casa do povo paranaense, vai nos per-
mitir abrir um leque de possibilidades para atender os anseios das 

pessoas carentes do nosso estado. Claro, que toda a instrução legal 

dos processos será feita pelos defensores, mas o Poder Legislativo 

dará o apoio necessário á Defensoria disponibilizando advogados 

e procuradores no encaminhamento dessas demandas" 

Traiano destaca que com o posto da Det'ensoria Pública na 

Assembleia, vai reforçar a importância do trabalho que a Pro-

curadoria da Mulher da Assembleia vem desenvolvendo. "Com 

a certeza atuarão juntos e com isso as mulheres que sofrem 

de seus companheiros e que prestam denúncias á Procu-

radoria terão um atendimento mais ágil na busca de medidas que 

as protejam de seus agressores", disse. 

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio 

Romanelli (PSB), frisou a importância da iniciativa na garantia 

plena do acesso da população carente do estado à defesa dos seus 

direitos sociais. "Nós temos que fazer prevalecer os direitos que 

estão expostos na Constituição. Nós não podemos ter retrocesso 

social em relação aos direitos básicos da nossa sociedade. E a 

Defensoria tem um papel fundamental nesse sentido. Portanto, 

essa parceria fortalece a relação entre o Legislativo e a Defenso-

ria, e quem ganha com isso é a população em geral mais carente, 

que não tem condições de contratar um advogado e que terá ga-

rantido todos os seus direitos individuais", ressaltou Romanelli. 
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EDITAL DE NOTIFÍCAÇAO 

Notificaç0o de R. PEREIRA & FILHOS LTDA- 

BELMAR SELEMF, registrador do 1 1  Serviço do Registro de redveis da 

Comarca de União da \filótia. Estado do Paraná, faz saber, a todos quantos 
verem o prescrito edital ou dela noticia tiverem que, tendo restado frustrada a 
intinit~ pelo correio, com aviso de recebimento, nem, rios termos dou artigos 
212 e 213 da Lei 0 6.015T73 (Lei dos Registros Públicos), NOTIFICAR, a 
PEREIRA & FILHOS LTDA. que se encontra em lugar incorria e não sabido, 
para que nos termos dos para retos 2°c 3°  do artigo 213-11 da referida Lo. 
se manifeste .'to prazo de 15) quinze dias acerco da 'anuência' ou 
impugsaçAo' no pedido de INSERÇÃO DE MEDIDAS LINEARES E 
CONFRONTAÇÕES interposto extiaiudlcialmentc por Loiwat Anfoetio 
Sguissardf )Lor.i Marlene Pereira Sguissardi & Cia LIda), rio imóvel de sua 
propriedade. situado cio urs 'ole de terreno cura) da cidade de f2enre.at Carneiro 
- PR, matriculada sob ti' 22 323. deste 1" 08c.o de Registro de Imóveis, o qual 
ounlrorr.a com V.Sa. ctara reitflcaçao de área e nserço cIo I'nitrote, 
conforme levantamento topogratico. do técnico agricola tloeestat Luz Casar 
Paczko Registro CF1'A 04855389978, fazendo necessário para tanto, a 
concordância nos contrastantes Segundo o parágrafo 4° do artigo 213. da

mesma lei, com silencio do confrontanste, presume-se a confirmada ia anuêema 

deste. Eventual discordáncra posterior ao transcurso do prazo. somente podr°ru 
ser discutida oro juízo E. para que cheçe ao seu conhecjcnentcr lavrei o 
presente edital que seria publie'rdo rio Jomat de maior onculaç90 local, durante 
trás (3) dias consecutivos. Dado e passado neste cidade de União da Vitória, 

900 27 de sMembro de 2021 - 
O. REGISTRADOR_______ 

NÃO, 
A C015E MESMO! 

NUM/A, 
vocÉ 

CREDENCIAMENTOril 1812021 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Is note e quatro dias do mês de setembro 
dois mi e vinte e um, is nove e reta li 

unlrys.se na sala de Auditoro Municçiá, do 
edo da Prefeitura Municçiia, sito aAu canoa, 
251. Bano Centro, a Presidente da Cornrssdo 

1 1~. Se(a) Vera Mana Benzia, Kraeczyh 
membros da Equipe de Apoio, Se(a) Liras Ida. 
A de Ciriena e o Se(o) Luiz Fernando Soares 
ueelei para a resido publica do processo de 
ederorranrento de Unidades HovprtIsares para 

staçâo de servers medico rospitalarespeoa-
'ade em ginecologia, obrtetrraa e pedianna com 
sçrooOSdade de leitos tipo UTI para alend,men-
a gestante de medo e iate nsos encaminhados 
da Secretaria de Saudei desta munoçiárdade 
terIa a senis/noa presidente e a Comendo e 
ombros da equçre de opeo. efetuaram o rece. 
monto dos envelopes cios documentos Sabida-  
nos eu.gides para o medenc,arrento verSemu. 
e a doojrrseetaçáo da seguinte  empresa 
tsociaçáode Proteçdoá Maternidade e a tnldn. 
i. CIPJ 8164471812501-12 
documentação oprenenrada foi contenda e ru. 
ronda pela presidente da CPI.o membros da 

nn5.àO sendo que esta se encontra em son. 
nnetade com o eStá de creders,anneeto 
resultado sena publicado 

no 
 seio da peell 

moneçol epmorrp(gcobr. e concedido 
azo recusa somente arme a readação das 
igêncan necessarelo 
loa mau saseedo tratar. foi encerrada a 
osSo, cuja aia vai assinada pelo prerodenie 
eimbens da Equçie de Apoio e Profissionais 

Vera Mana Beozis Knan,czyl 
Pre,dentedaCPL 

LEan Macei de Clorena Membro da 129 
Los Fernando Soares Gabetris Membro da CLP 

AVISO DE LICITAÇÂO 

PREGÃO ELETRÕNICO n 8772021 
PROCESSO e' 202/2021 

OBJETO E objeto desta rotação a aquuçao de Cestas Bancas destinadas para Concessão de BerreI os Eventual a titulo de auxilio iainnontação para pesnn-
loque encontram-se em libação de vulreráididate social, eis seus tens ocnêoimse especiticaçôes constantes de Serean 1 deste eStá. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. das 16'Oødodia 2859,2021 as 09 00 horas do dia 13ttOt2C21 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS das 2501 as 25:29 horas de da 13110021 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS'  as 09.20 horas do eia 131t012021 
LOCAL DA REALIZAÇÀO DA SESSÃO PUBLICADO PREGÃO Plataforma Eletrõnica Bolsa de Lidt~ e Lebreil atrases do sitio elelrãno 	bAcors 
pras corri 'Acesso tdentficado no lesE - Ietaç5es' 
REFERÊNCIA DE TEMPO. 901am de Brasrt,a )DF) 
PCSIAN DE JULGAMENTO MENOR PREÇO  POR ITEM 
O edital completo eslara á âsçrosção dos iraeressaitss no ree eswrbaceerpras mm, na Prefeitura Murneal sala de Lotaçibes. Au Vtoira 251, Centro. Cruz 
MaeIraSoi os sito eettónico vivror pnrcin prgoe b,lir* Inações 
Cruz Machado, 27 de setembro de 2021 

Vera Mania Benz* KraeOzytr 
Pregoeira 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA toma público que irá requerer 

ao IAT, a Licença Prévia para DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO 
DE APCTOXIOOS a ser implantada AAVENIDA PREFEITO FARID 

ABRAFiAO, 854 VILA MARIANA- BITURUNA - SC. 


