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CREDENCIAMENTO no. 1912021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos trinta dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 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, Sra Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, Sra Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Adélia Sedlaczek 
para a sessão pública do processo de credenciamento para contratação de pessoas físicas 
sendo dois profissionais autônomos para função de balseiro com a finalidade de atender 
a necessidade de interesse público. 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio, efetuou o 
recebimento do envelope dos documentos habilitatórios exigidos para o credenciamento, 
verificou-se a documentação do seguinte interessado: 

Fernando Antônio da Rosa, CPF: 038381.659-93 

A documentação apresentada foi conferida e rubricada pela presidente da CPL, e 
demais membros e encontra-se em conformidade com as exigências do edital, sendo a 
seguinte ordem de classificação: 

Item 01 - Serviços de balseiro 
l - Fernando Antônio da Rosa —46 pontos 

Item 02 —s. Serviços de balseiro 

Não houve nenhum credenciado 

O resultado será publicado no sitio 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 membros da Equipe de Apoio. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 	 Membro da CLP 
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DECRETO N° 364712021. 

DATA: 29 de setembro de 2021 
EMENTA: CONVOCAÇÃO DO 
ENCONTRO TEMÁTICO MUNI-
CIPAL DOS DIREITOS DA PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA. 

O Prefeito Municipal de Cruz 
Machado - Estado do Paraná, 
em conjunto com o Órgão Ges-
tor Municipal da Política de As-
sistência Social, no uso de suas 
atribuições e considerando a 
necessidade de avaliar e propor 
diretrizes quanto aos direitos 
da pessoa com deficiência, DE-
O RETA: 

Art. 1 0  - Fica convocada o En-
contro Temático Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, a ser realizada no dia 
15110/2021, tendo como tema 
central "Cenário Atual e Futuro 
na Implementação dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência"; 

Art. 2 0  - As despesas decorren-
tes da aplicação deste Decreto 
correrão por conta de dotação 
própria do orçamento do órgão 
gestor municipal de assistência 
social; 

Art. 30  - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 29 de 
setembro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito 

SILVANA LUZIA ROSNOWSKI 
Secretária Municipal de 

Assistência Social 

tL  

ERRATA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 
87/2021 

PROCESSO 20212021 

A Pregoeira do Município de 
Cruz Machado - PR, nomeada 
através da Podaria n° 14/2021, 
no uso de suas atribuições le-
gais, resolve corrigir os valores 
constantes no Anexo 1-A - Pia-
nilha de Detalhamento dos Itens 
do edital, referente ao pregão 
87/2021 no que se refere à se-
guinte situação: 

Onde se lê: 
Item 01 - cód material 3031041 
- descrição do material: Kit de 
higiene e limpeza - Preço unitá-
rio máximo R$ 243,05 

Item 02—cód material 30310987 
- descrição do material: cesta 
básica - Preço unitário máximo 
R$ 28,52 

Leia-se: 

Item 01 - cód material 3031041 
descrição do material - Kit de 

higiene e limpeza - Preço unitá-
rio máximo R$ 28,52 

Item 02 - cód material 30310987 
- descrição do material: cesta 
básica - Preço unitário máximo 
R$ 243,05 

Altera-se a data e hora de aber-
tura do referido certame para o 
dia 18110/2021 às 14:30 horas 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

Aos trinta dias do mês de feve-
reiro de dois mil e vinte um, às 
nove e trinta horas, reuniram-se 
na sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni-
cipal, sito a Av. Vitória, no 251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, S ra 

Vera Maria Benzak Krawczyk e 
membros da Equipe de Apoio, 
S ra Lilian Maciel de Oliveira e 
Sr° Adélia Sedlaczek para a ses-
são pública do processo de cre-
denciamento para contratação 
de pessoas físicas sendo dois 
profissionais autônomos para 
função de balseiro com a finali-
dade de atender a necessidade 
de interesse público. 
Aberta a sessão a presidente e a 
Comissão e membros da equipe 
de apoio, efetuou o recebimen-
to do envelope dos documentos 
habilitatórios exigidos para o 
credenciamento, verificou-se a 
documentação do seguinte inte-
ressado: 

Fernando Antônio da Rosa, 
CPF: 038.381.659-93 

A documentação apresentada 
foi conferida e rubricada pela 
presidente da CPL, e demais 
membros e encontra-se em con-
formidade com as exigências do 
edital, sendo a seguinte ordem 
de classificação: 

Item 01 - Serviços de balseiro 

1 0  - Fernando Antônio da Rosa 
- 46 pontos 

Item 02 —s. Serviços de balseiro 

Não houve nenhum credenciado 
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 

11w w w. pm cm. p r.q ov.b ri 
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encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio. 

Presidente da CLP 

Membro da CLP 

Membro da CLP 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 23912021 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
57/2021 

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

CONTRATADO: 	Geoazimu- 
te Sondagens e Topogra-
fia LTDA inscrita no CNPJ: 
20.972.810/0001-17 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à contratação 
de empresa especializada em 
serviços de sondagem de solo 
(Ensaio de Sondagem - Stan-
dard Penetration Test (SPT) 
para elaboração do projeto de 
fundação da Unidade Básica de 
Saúde da Linha Vitória. 
VALORTOTAL: R$5.088,78(Cin-
co mil oitenta e oito reais e se-
tenta e oito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO: 4 me-
ses 

RESPALDO 	LEGAL: 	Lei 
8.666/93 —Art. 24 Inciso II 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa: 57/2021 
Interessado: Secretaria Munici- 

pal de Saúde. 

À vista dos elementos contidos 
no presente processo devida-
mente justificado, CONSIDE-
RANDO que o PARECER JU-
RÍDICO prevê a DISPENSA em 
conformidade ao disposto no 
artigo 24 incisos II da Lei Fede-
ral 8.666/93, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO n° 
239/2021. 

Autorizo em consequência, a 
proceder-se à prestação dos 
serviços nos termos da adjudi-
cação expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, con-
forme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente dispensa 
de licitação visa à contratação 
de empresa especializada em 
serviços de sondagem de solo 
(Ensaio de Sondagem - Stan-
dard Penetration Test (SPT) 
para elaboração do projeto de 
fundação da Unidade Básica de 
Saúde da Linha Vitória. 

Favorecido: Geoazimute Sonda-
gens e Topografia LTDA inscrita 
no CNPJ: 20.972.81010001-17 
Valor Total R$ 5.088,78(Cinco 
mil oitenta e oito reais e setenta 
e oito centavos) 
Fundamento Legal Artigo 24 In-
ciso II da Lei n° 8.666/93. 

Justificativa anexa nos autos do 
processo de dispensa de licita-
ção n° 5712021. 

Elemento 	de 	Despe- 
sa:13.90.39.00.00.00 

Dotação 	orçamentária: 
04.01.2.014.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada 
a devida publicidade legal, em 
especial à prevista no caput 
do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93, e que, após, seja o 
presente expediente devida-
mente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 30 de se-
tembro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 58/2021 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
246/2021 

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

CONTRATADO: JD PROJ 
ACESS LTDA inscrita no CNPJ: 
42.733.093/0001-03 

OBJETO: Contratação de em-
presa especializada para Ela-
boração de Projeto de Bueiro 
Celular de Concreto Armado, 
utilizando aduelas de concreto, 
com barreiras rígidas, para uti-
lização de Saldo do Convênio 
de Macrodrenagem e Desasso-
reamento do Rio Palmeirinha, 
contendo projeto estrutural, or-
çamento, cronograma, memorial 
descritivo, memorial de cálculo, 
composição de BDI, licenças 
ambientais e demais documen-
tos necessários para aprovação 
do projeto nos órgão competen-
tes, para implantação na Ave-
nida Vitória e Avenida Antônio 
Viana, através do Departamento 
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CREDENCI6MENTO n' 00212021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 
Aos tonta dias do vãos de setembro de das nrd 
e vinte e uns, ao dez e trinta horas, reuniram-se 
na saia doAudrtOvo Municipal, do prOdu da Pra-
fedura Mueepat. sito aAu fíErina, n' 251, Borro 
Ceetro, a Presidente da Comissão de lastaes, 
Sr(a) Vera Mana Benzias Krawczyk e membros 
da Comissão de Lntaçào, da(a) Ldsan Maciel de 
Oliveira no Sr(o) LUIZ Fernando Soares Gabelirr 
para procederem a ataco dos documentos de 
fraditação apresentada peja pioponeete Rita 
de Causo Curvelo Lansertas, asceta no CPF 
936 778 397-34. rdeeessada os çredencennento 
0272021. opa objeto  a osrrtraração de pessoas 
fincas ou jundrae. para atuar na ama de saude. 
suprindo assim as necessidades da Secretaria 
Munepia de Saude, na contratação de Serviços 
enipeciorizaSos de medas pediatra para presta 
çào de serviços de consultas pedatscas arribo. 
latosas junto as Centro de Saiste, bens como 
nas deipenditricoas do Ftoop,tia Municipal Santa 
Terezinha 
A documentação apresentada foi contenda e no-
bicada pela Presidente da CPI_ e demais mem-
bros, e não encontra-se em conformidade com o 
editai, por não oção atender a iainea 'e, 'T, k' e 
'p' cortem 51 do edeat, bem carro a Comando 
de Licitação verificou que os documentos não es-
tão autenticados cenfornie eoigéncia do item 53 
do editai não sendo possrvel o crederarrainento 
da proponente devido as inconsatincias na do. 
cornemio-ro apresentada- bem corvo não haver 
guas deponivia para ateStar o contrato 
O ren,,,,,io sura publicado no sobe da prefeitura 
marniçpia anos prncrni p5900 N. nora concedido o 
prazo recorta a cesta desta data 
Nata mais havendo tratar, fui errcemada a ses-
são, cuja ataca assinada pato presidente mem-
bros da Comando deleitação 

Vera Maria Benzias Krareczyk 
Presidente da CPI 

Lido Mediei Membro da CPL 
Luz Fernando Soares Gabelini Membro da CPI. 

CREDENCIAMENTO n' IW2021 
ATA DE SESSAO PUBLICA 

Aos tonta dias do mês de fevereiro de dos mie 
vinte um, as nove e tonta horas, reuniras-se na 
sala de Audilorni Municipal. do preito da Pmfei-
tora Municipal, sito a Au Vitona, si' 251, Bairro 
Centro, a Presidente da Comdoão de Licitações, 
Sr' Vera Maria Benziai Krawczyk e membros da 
Equipe de Aproo. Sr' Lilian Macei de Ctneira e 
Sr' Aderia Sedlaczek para a sessão publica do 
processo de crederroamento para contratação 
de pessoas fiscais sendo dois probssonais auto-  
vamos para função de balseiro com a finalidade 
de atender a necessidade de interesse publico 
Aberta a tensão a presidente e a Comendo e 
membros da equipa de apoio, efetuou o recebi-
monto do envelope doo documentos habihtato. 
nos exigidos para o orniterresanento, verificou se 
a documentação do seguinte interessado 
Fernando Antônio da Rosa, CPF 038391 60993 
A documentação apresentada foi contenda e 
rsbncada pela presidente da CPI, e demais 
membros e encontra-se em conformidade com 
as eaqêncsas do editaL sendo a seguinte ordem 
de clasoricação: 
Item Ot Serviços debalseno 

- Fernando defrOnto da Rosa - da- pontos 
tem 02-o Serviços de biaseiro 
Não houve nenhum credenciado 
O resultado seca pablealo no 560 da prefeitura 
municipal ev,prrsoss,pr gov. br. sara concedido o 
prazo recorta de 00 (cinco) dias uteio a contar 
desta dota 
Nada mais havendo tratar, foi encenada a ses-
são, cuja ata vai assoada pato presidente mem-
bros da Equipe de Apoio 

Presidente da CLP 
Membro da CLP Marra-os da CLP 

I Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui no 

CHAMAMENTO PUBLICO r 001i2021 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DE DOCUMENTOS DE I46BIUTAÇÀO 

Aos Vinda dias do snès de setembro de dois md 
e vinte e len, as SACO (sane) horas. seuniiars-se 
na nata doAaditõno Municipal, do predio da Pre-
feitura Municipal, sito aAo. Vitoria. n0  251. Bairro 
Centro, a Presidente da Comissão de Ucitaçifes. 
Si(a) Vera Mana Benziai Krauczyh e membros 
da Comissão de Lotação. Si(a) Litoan Macei de 
Cmsverrae o Sr)o) Luz Soares Gadielini para pois 
cederem a anabse e vigamento dos doaomee-
onde habitação da proponente Patnicta Odiaç 
inscnta no CPP 113,719969-54, interessado no 
crederciamento 001t202t 
A documentação apresentada foi conferido 
rubricada pela presidente da CPI. e demais 
membros, e encontra-se em conformidade com 
o credo na edital No entanto, a Cvevssão de 
Lotação verificou que os documentos não estão 
autentcadoo, e caso venha a ser contratado a 
proponente devera apresentai os originais para 
que a Comando raiado a autenticação 
lntonnarrros que conforme abertura inicial do re-
tendo credeniciamento. todas ao vagas mci atrai. 
tu para contratação de profissional tronco em 
erdennagem encontram-se preenchidas, sendo 
Que O proponente se morem pre-quiaicaão no 
Mundo credenciainsento, som 15 pontos. 
O resultado sena pobãoaão no sitio da pref educa 
municipal rever pnsemn pngnv.be, sena concedido o 
prazo recursia a conta desta data 
Nada mais havendo trata. foi encenada a ses-
são, cuja ata vai assisada pelo presidente mem-
bros da Comissão de Lotação 

Vera Maria Benzia, Krauczyb 
Presidente da CPL 

11100 Maciel Membro da CPI 
Luiz Fernando Soares Gabelini 

Membro co CPI- 

AVISO DE LICtTAÇAO 
PREGÃO ELETRÓNICO n'BSPãOOt 

PROCESSO mi 20712021 

OBJETO Constitui objeto desta lotação a con-
tratação de empresa para o Registro de Preço 
para aquisição de matehas destinados para re-
vestimento de poços alesanas, nas localidades 
de Linha Apoontua e Linha Rio das Ardas (Estra-
da Velha), em seus dera conforme especehca-
trOes constantes do Anexo 1 deste edital 
CARACTERIST1CA Exdussa pata Mecoem-
presas (ME) e Empresas de Pequeno Fone 
)EPP(. conforme SrI 490 da Lei Complementar 
14712014 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
1600 do dia ãttt00021 ti 0900 horas do da 
212t07202t 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS das 99:01 as 5929 horas do dia 
2ist5l202t 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
as 09 30 horas do dia 20110/202t 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PtJBU. 
CA DO PREGÃO Ratafosma Eletrônica Bolsa 
de Licitações e Leldes. atraies de sitio eletrôni-
co ama tllcoinpras som Acesso Idenrtifcaão no 
1mb -licitações 
REFERÊNCIA DE TEMPO' fsnraco de Brasilia 
(DF) 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
UNITÁRIO 
O editei completo estas a doçonição dos inte-
ressados rio sde ~Woorripras.com , na Pra. 
fetura Municipal, sala de Lotações, Av Vitoria. 
25t. Centro, Cruz Macha2c/PR. na silo eletrôni-
co. uass.prnon prgoobr 111k licdaçõen 
Cruz Madiado.Ot deoutdoroe2ip2t 

Vera Mana Benzti Krassruzyb 
Pregoeira 

icomirdo PR 

Vaga n° 18112021 para 

União da Vitória 

Pre..e'equisitos: Ensino superior 

DmpIeto Bacharelado em Ed F)sica 

curso reconhecido e conduido em 

lrtst'ttutç.ão de ensino supencar 

credenciada polo MEC, Cart. de 

Habilitação Profissional Registro 

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

ministrar aulas Ptlates Estódio. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 23972021 
PROCESSO DE DISPENSA N'571202t 

CONTRATANTE : Marcipe de Cruz Machado, 
Estado do Parana CONTRATADO. Geoazimute 
Sondagens e Topografia LTDA inscrita no COdPJ 
20972.810lOSt-17 OBJETO A presente dm-
pensado hcrtação voa a contratação de empresa 
especializada em serviços de sondagem de solo 
(Ensaio de Sondagem - Standard Penetraton 
Teci (SPT) para elração do projeto de tun-
dação da Unidade Banca de Saude da linha 
Vdorra VALOR TOTAL RS 5 398.78(Cinco ml 
viraria e oito reais e setenta evito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO. 4 meses RESPALDO 
LEGAL' Lei 8,6%W -Ad 24 trono II 

CONTRATANTE Muocipio de Cruz Machado 

CREDENCIAMENTO mi tEOO21 
ATA DE ANALISE JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA 
Aos trinta das do mós de setembro de dois mi 
e vinte e uni, ai 040 e tonta horas, reuniram-se 
na sala da Aadlorru Municipal. do predo da Frei 
feitora Miaicçia, silo a Au Veona, mi 251 Barro 
Censo. a Presidente da Cocorisão de Licitações, 
Si(a) Vera Maria BosSA esauczpb e membros da 
Cornêsão de Lidação. Si(a) ulan Mantel de Cli-
neirae oSi(o) Luiz Fernando Soares GalhiWn para 
procederem ã analise da proposta apresentada 
pela empresa Norte Sul Saude,. inscrita no CNPJ 
198%311M1.78. interessada os cem Cito de 
ceedencavento t62021. cujo objeto e a coo-  
ralação de serviços especializados de 02 (dois) 
Medem Disco Geral para prestação de ser.-çcv 
roCentrode Saude, trt )um) Medos Disco Geral 
ESP para prestação de serviços junto a 935 do 
Diotnta de Santana SI (medos dinco Geral ESF 
para prestaçâo de serviços no Centro de Saude 
e SI )um( medas espectalata em psiquiatra para 
atendimento no CAPS, siqvnndO assas ao necessi-
dades da Secretaria de Saude 
Aernptesa apresentou a proposta para estetas, 
cont000e modelo do Amou li do edital, ressaltan-
do que a mesma ia esta credenciada no referido 
processe, sendo que a documentação esta em 
conformidade com o exigido no edital, sendo a 
proposta assinada pela presidente da Connossão 
e densos menrbmos, estando em conformidade 
com o edital A empresa apresentou a proOssuo. 
nal Luciana Bueariso Tonal para o cern. com  20 
postos 
O resultado sera pesósaln ronde da prefeitura 
municipal earw.pnnc,n prgov.br. sara concedido o 
prazo recunsai a mota desta data 
Nada mau havendo tratar, foi encenada a ses-
são, cuja atava assoada pelo presidente mem-
bros da CoirAssão de Lotação 

Vera Mana Benzti Kraeiczpk 
Presidente da CPI 

Ledo Macei Membro da CPI. 
Luto Fernando Soares Gabehni Membro da CAL 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa 5712021 
Interessado Secretava Miacçial de Saido. 

A veta dos elementos contidos rio presente pio-
revoe devidanende iustdeado. CON8O€RAN-
DO que o PARECER JURIDICO prevê a DIS-
PENSA em conformidade ao deposto nu artigo 
24 inosesil da Les Federal 866893, cor especial 
as disposto no antigo 26 da lei de Licitações, RA-
TIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO mi 239i'21)2t 
Autorizo em mnsequenoa a proceder-se a pros-
fação dos serviços nos termos da adodicaçâv 
expedida pela Comando Permanente de ncea-
ção, conforme doaoo descrito 

A pmnsenle dispensa de licitação usa a contra. 
ação de empresa especializada em semuçvs de 
sondagem de sitio (Ensaio de Sondagem - Stan-
dard Penelsaton t'est (SF1) traia elaboração do 
propreode fatdaçâoda Unidade Bancado de' 
da Linha Vitrina 
Favorecido' Geoazãnute Sondagens e Toçogra-
haLTDAmcsearmChPJ 2097281C00001.17 
Valor Total IS 5.598,7ECinos mi oitenta o rito 
mão e setenta e oito centavos) 
Fundamenta Legal Artigo 24 Inciso II da Lei mi 

596193. 
Juobhcalnea ariana nos autos do processo de dis-
pensa de lidação ri' 571202t, 
Elemento de Despesa33.90 29090000 
Dotação orçamentana 04.01.2.014.3 3 , 90 39 
Delemmino, ainda, que seja dada a devida pua-li' 
cidade legal, em especial a prevista no caput do 
antigo 26 da Lei Federal s'B 609393. e que, apõc 
seja o presente expediente devidamente atuado 
e arquivado 
Cruz Madsado-PR, 30 de setembro de 2021 

EXTRATO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5812521 
PROCESSO DE DISPENSA P1' 24612021 

CONTRATANTE Municip'o de Cruz Machado. 
Enlato do Parana. CONTRATADO JO PROJ 
ACESSLTDA1nscriIar0CNPJ 02733593/0001-
03 OBJETO Contratação de empresa espe-
cializada para Elaboração de Projeto de Bueirn 
Cabia, de Concreto Ansiado, utilizando atadas 
de concedo, coro barracas rigidas, para utiliza-
ção de Saldo do Cormuéno de Mavindressagem e 
Desassoreamento do Rio Palmemonha, contendo 
projeto estrutural, orçamento cmoregsama, me-
morial descritivo, memonal de calculo, compo-
sição de BOI, licenças amnbreslain e demais do-
cumentos; necessatos para aprovação do projeto 
nos orgão mnn-pnteirtes, para implantação na 
Avenida totoera e Avenida AnSeio Viava, atranes 
do Departamento de Engenharia desta muecipa-
lidada VALOR TOTAL R$26.BGd,00 (vinis eseis 
mil oitocentos e sessenta e quatro mas) PRAZO 
DE CONTRATO 12 remes 
RESPALDO LEGAL lei B6BEl93_Anf Zdlnosol 

CONTRATANTE 
Munopio de Cruz Machado 

EXTRATO DE DISPENSA DE LtCITAÇAO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5Bl2O2t 
PROCESSO DE DISPENSA P1' 2461'2021 

CONTRATANTE Municipo de Cruz Machado. 
Estado do Parara 
CONTRATADO 20 PROJ ACESS LTDA inscota 
noCNPJ. 42,733093it021-03 
OBJETO Contratação de empresa especializada 
para Etaboraçdo de Protelo de Bueiro Celular de 
Concreto Armado utilizando aduelas de coroe 
lo, coem barreiras ngidas, para utlizaçãode Saldo 
do Corsuóno de Macrodrerraçom e Desassoin 
acento do Rio Piameieoha contendo profeto 
estrutural, onparnenio, cionognana nsemnoeial 
dencnsnvo, memonal de calculo, composição de 
BOI, licenças annsbmentaa e demais docomermios 
nocessãnos para apmonação do projeto nos or-
gão competentes para implantação na Avenida 
Venoa e Avenida Antônio Voanit atrases do De  
parlamento de Engenharia desta muocçalidade 
VALOR TOTAL' 6$ 26.864.50 (inste e seis ml 
oitocentos e sessenia e quatro reais) 
PRAZO DE CONTRATO 12 meses 
RESPALDO LEGAL: Lis 8.666193 - Ao. 24 Inci' 

CONTRATANTE 
Municipio de Cruz Machado 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMIMSTRAÇJvO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Processo de Dispensa 58021 
Isteresuado. Secretana de Projetos 

e Engenharia 
 Avistados 	metidos no presente pro- 

cesso dendamerte tusbfcado. CONSIDERAN-
DO que o PARECER JURIDICO prevê a DIS-
PENSA em conformidade as deposto no alço 
24 incisos Ida Lei Federal 8.666393, amo especial 
as disposto no artigo 26da Lei deLiciaçdes, RA-
TIFICO a DISPENSA DE UCITAÇÃO do PRO-  
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n'246i'202n 
Auionzo em coroequrincia, a proceder-se a pres -

tação dos senuçns nos temas da adgadicação 
eopedida pela Comando Permanente de boda-
ção, conforme tivaao descido 
OBJETO Contralaçãode empresa enpecializada 
para Elaboração de Projeto de Bueiro Celular de 
Concreto Armado, utlizaisdo aduelas de concre-
lo, cem baneinai ngidas, pata utilização de Saldo 
do Corsienrio de Macrodrenagein e Desasoore-
amenlo do Rio Palmeêrnha- contendo pen1eco 
estrutural, orçamento, croniognansa, mernonal 
descritivo, mernonal de tardo, composição de 
BOI, licenças ambientais e demais documentos 
necessamios para aprovação do projeto nos or-
gão competentes. para implantação na Avenida 
Vitoria e Avenida ArdArre Varia, atreves do Oe-
parlamento de EngenhaAa desta mvncçalida3e 
Favorecido JD PROJ ACESo LTDA inscrito no 
CNPJd2733593it00t-03 
Valor Total R$ 26864,00 (vinte e seis mi oeocen-
teve sessenta e quatro rem) 
Fundamento Legal Antigo 24 Inciso 1 da Lei ri' 

8666193 
Jusbhcatsa amemos nos autos do processo de dis-
pensado reação 5' 5&2021. 
Elemento de Despesa 33.5039090000 
Dotação 	 orçannentaoa 
02022004338639000059 
Determino, arda, que seja dada a deneta pubri-
cidade legal, em especial a prevista no caçeut do 
artigo 26 da lei Federal s' 8.666393. e que apvv, 
seja o presente expediente devidamente autuado 
e arquivado 
Cruz Machado-AR, 30 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° de vegetação, 
as margens da estrada na Zona Rural do Município de Bituruna. 
Estado do Paraná. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
' 3MARCA DE UNIÃO DA VITORIA - ESTADO DO PARANÁ 

in SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
EOtFICtO EXECUTIVE CENTER UNIÃO 

Asusida G~ Vea, taE. ei MM. aata Bi - FONE. t42l 3522-300h 

IBELMAR SELEME 
A9.nt. D.begado 

CPF 00t394.00S-4B 

EDITAL DE NOTtFICAÇÂO 

Notificação de R. PEREIRA & FILHOS LTOA- 

IBELM.AR SELEME. registrador do 1 1  Serviço de Registro de imóveis da 
Comarca de UniBo da Vitória. Estado do Paraná, tez saber, a todos quantos 
*errr o presente edital ou dela notícia tiverem que, temido testado frostraca 
intimação pelo correto, com anrecv de recebimento, usem, nos Ternos dos artigos 
212 e 213 da Lei m' 6 015/73 (Lei dono Regtstrns Públicos), NOTIFICAR, o R. 
PEREIRA & FILHOS LIDA, que se encontra em lugar ,rruerlo e não selado, 
para que nos z-r-iron dos parág'atos r e 31, do artigo 213-11 da referida Lei, 
se manifeste -no prazo de (15) quinze dias, acerca da 'a-'tuêniloa' ou 
in1'tpuqnaç.ão ao polido de INSERÇÃO DE MEDIDAS LINEARES E 

CONFRONTAÇÕES interposto eotrajudicialmente por Lortval Antonio 
Sguiss.ardi (Leri Marlene I-',rnsvse Sguussatdi & Cia LIda), no iroxvvet (te SUO 

proprtrvdade, s.luado amas um loto de terreno rural do cidade de GEneral Carneiro 
- PR, matriculada sob r't° 22 323, deste 1° Oficio de Registro de )in'to-:eis, o qual 
csomnlroritu com V Se, pata retlftcaçáo de átea e inserção do tirnttrofes. 
conforme levantamento topográfico, do tôonico agr'cola florestal Luiz Casar 
Peenrici . Registro CFTA: 04855389978, fazendo necessário paro tanto, a 
concordância dos confrom'ttartteic Segundo o parágrafo 4° do artigo 213. da 
trxesrtla lei, com silencio do confrontante, presumi-se a confirmada à anuãctcia 
deste Eventual dtscorddsia posterior ao IosinSI,'rao do prazo, somente poderá 
ser discutida em potro E, para que chegue ao seu conhecimento, LSWOI O 
presente edital qi..c seta publicado no Jornal de maior circulação tocai, durante 
três (3) dias consecutivos. Dado e passado rrosta cidade de Urrâo da Vitória, 
aos 27 de setembro de 202' 
O. REGISTRADOR_______ 

- 

- 

Prefeito Municipal 	 Pmlemto Murnoçia 


