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PUBLICAÇÕES DE CARÁTER 

DECRETO N° 3636/2021 
DATA: 10 de setembro de 2021 

SUMULA: Exonerar o servidor 
Johnatann Allison Mitura do car-
go de provimento em comissão 
Coordenador Municipal de Edu-
cação e Cultura. 

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

EXONERAR 

Artigo 1° - O servidor, JOH-
NATANN ALLISON MITURA 
(matrícula n° 1705), porta-
dor da Carteira de Trabalho 
n° 6217388/0030-PR e RG 
10.827.693-2/PR, do cargo de 
provimento em Comissão, Coor-
denador Municipal de Educação 
e Cultura, a contar desta data. 

Artigo 20  - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições 
em contrário. 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 10 de 
setembro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

1 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documen-
tação para o Credenciamento 
objetivando a contratação de 
pessoas físicas, sendo 02 (dois) 
profissionais autônomos, para a 
função de balseiro com a finali-
dade de atender à necessidade 
de interesse público. Este cre-
denciamento encontra-se funda-
mentado nas disposições conti-
das na Constituição Federal, Lei 
8.666193, Lei Estadual 15.608 e 
as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à es-
pécie, mediante a celebração de 
contrato de credenciamento de 
prestação de serviços, confor-
me as condições estabelecidas 
neste edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
10/0912021 as 09:00 (nove) 
horas até dia 30/09/2021 às 
09:30h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 
nos prazos estimados no edital. 
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O Edital completo poderá ser ob-
tido pelos interessados na CPL, 
em meio magnético, mediante 
entrega de pendrive, de segun-
da a sexta-feira, no horário de 
14:00 às 17:00 horas ou pelo 
endereço eletrônico http:Ilwww. 
pmcm.pr.gov.br/. Quaisquer dú-
vidas contatar pelo telefone (42) 
3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 09 de setembro 
de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da Comissão de 

Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
79/2021 

PROCESSO n°. 181/2021 

OBJETO: Constitui objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa especializada objetivando 
a aquisição de 01 veículo au-
tomotor novo (zero Km) para 5 
passageiros, ano de fabricação 
2020 ou superior, cabine dupla, 
cor branca destinado para a 
Secretaria de Agricultura desta 
municipalidade em seus itens 

'—'conforme justificativa e especi-
ficações constantes do Anexo 1 
deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
1010912021 às 14:00 horas do 
dia 24109/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 14:01 às 
14:29 horas do dia 24/09/2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TADE PREÇOS: às 14:30 horas 
do dia 2410912021 

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 Iink - licitações". 

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

FORMA DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

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  
Iink licitações. 

Cruz Machado, 09 de setembro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 
80/2021 

PROCESSO n° 182/2021 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa para o Registro de Pre-
ço para aquisição contêiner, de 
lixeiras e suportes, destinadas 
à instalação nas ruas e praças 
desta municipalidade, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo 1 deste edi-
tal. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
10109/2021 às 09:00 horas do 
dia 27/09/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 27/09/2021. 

INiCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 27109/2021 

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 (DF). 

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  
Iink licitações. 

Cruz Machado, 09 de setembro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
81/2021 

PROCESSO n°. 18312021 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa especializada objetivan-
do a aquisição de mobiliários 
e equipamentos destinado ao 
CMEI - Creche Pró Infância do 
Distrito de Santana, de acordo 
com o Termo de Compromisso 
PAR n°201601611, entre o Fun-
do Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação - FNDE/MEC e 
o município de Cruz Machado / 
PR, sendo necessária a aqui- 

www. p mcm. p r.gov.brll  



NOTA 
o Morimnsexrto Brasil Livre sem, por meio desta nota, esclarecer alguns pontos 

tundamentais relativos aos atos deste domingo. 

Em peneiro tipa', for com grande praocupnçâo que assistimos as 
manfesdações do dia 07 de setembro. O que vimos rito pode ser minorado ~5 

Ikienarrças do nosso país. Selamos claros, a pauta central quo unificou os 
Protestos tom e Escitacto o ruptura insr,tui -lÔnaJ cern português duro: GOLPE. 
Essa foi a bandeira e e pauta central dos Atos, e o cpje se viu em faixat 
cartazes e fatia Públicos, culminando no discurso do pntprno chefe do 

Executivo. 

Bolsorritro for explicifo cor soas intenç6es: isto serra do poder exato 'morto 
ou preso, e descumpnir,3 as deternsirraçrtrts mctciaís do STF. Isso e Qrantssrmo 
e sorria mais motivos ao pedido de irtrpeachment lá  colocado à a0recmacAoda 
CAnsara dos Deputados. Neste sentido, essas fatos eorgem urna resposta 
solista das ruas e das instituições e se surtira efeito com a participação 

vigorosa da sociedade. 

Cumpre tambrac o pacto que erigiu os (undarn'rerst os da Nova Republica foi 
construido pelas manifestações das Diretas Já, nas quais os ovas variados 
segmentos sociais, deixando de lado suas drveçç$ncoss IdeoliSqicas, se Uniram 

cio prol de uma constituição tnSlllica derrrocrdticar 

bss.4 o .Irlto do dia 12/9. O e essa tarnbdrn a razao pela qual 
rntarefesOaçAo terá co-v, cor oficial o branco simbolizando a democracia e a 
paz Convocamos todos os partidos, lidsviençs civis . agrein~ ds~ 
Que respeitem a necessidade de deixarem suas pai*as paxtkualar.s. suas 
r.fe,4najas eleitorais fora do ato para aos latirmos pelo lmp.adwnasei de 

rim presidente nJolpixta e ArutorrtAriO que ameaça os prOçirros fundamentos da 
democracia r'racrcrruat 

A urgência e absoluta. Todos os odadalos brasileiros. que estejam vendo a 
tranladia rios 580 mil mortos na panderrsia, o deserrspreçjo a crise hidorca e 

a de tudo, as reiterads tentativas de golpe por paste de Bolsonaro 
saro se juntar As mairrfestaçça3s do dia 12/9, Não há. Atinei, nada mais 

'9?ytortante do que defender a nossa progna hbundade daqueles que rio-  
querem r'r-L 

12 de Setembro A Fora Bolsonaro. 

TERMO DE RATIFICAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Proatituo de Dispensa 510021 Interessado Seoretanade Educaçào 
A vista dos elementos cOrAdos no presente prmosso devidamente justificado. CONSIDERANDO que 
o PARECER JURIDICO presA a DISPENSA em carrtormidade ai disposto ris artigo 24 moio 11 da Lei 
Federal 666683, eis especial ar disposto rio artigo 26 da Lei de Uiaaçdes. RATIFICO a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n 218.5021. Autorizo em mvseguéocrc a 
proceder-se a preslaçào dos senilços nos termos da adlurhcaçde expedida pela Comande Pemrarente 
de LOitaçde vintorne atado descolo OBJETO A presente dispensa de hcdaçde visa A aqurniçde 
de mascaras de pioteçde lacial, que tende entregues aos estudastes e profissionais da educaçde no 
retomo das atradades ~ares prenerisas Favorecidos Fabiano Sationa Moto inscrita no CNPJ 
33735 013001-68e Maristela Beroadete Vilasoxu Mersdes finda ia  CNP 29087 846/.31-92 
Valor Total 8$ 10 532.00(Oez ml quinhentas e irrita eden reao) Furdaontoto Legal deligo 24 Inciso 
Ilda Lei n°8 66683 JustifcatmuArreoa rios autos do processo de dopeosa de Iotagde n°5172021 
Elemento de Despesa 33.9030.990866 Ootaçde orçamentara 08.0120213.39030 
Delerrrsro. ceda, que seja dada adenda putierdaSe legal. em especial a prevista no 58151 de antigo 26 
da Lei Federal n°8666193. e que, upi sela o presente eapeõente deudamente autuado e angariado 
Cruz Machado-PR. 0808 setembro de 2021 

Prelerto Muncipal 

000033 
unque 

Sexta, 10, Sábado, 11, e Domingc, 12 de Setembro de 20211 Ed. 6590 1 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 15 1 J #C ww.iMqu..cuentb, 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE UCITAÇ&O 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

255008 Ireogbidade 4082021. 
tfoaSo Secretaria Municipal de Saido 

A vista dos elementos moados no presente 
processo deodairreete Iustificado. CONSICE. 
RSNDO que o PARECER JURIDICO prevê a 
INEXIGIBIUDADE em conformidade as deposto 
rio artigo 25 da Lei Federal 8.666193, e no uso 
das atrelorções que me tocam oornterdue. em 
especial ai disposlo 50 artigo 26 da Lei de Lei 
raptes. RATIFICO a INEXIGI81LI000E DE LICI-
TAÇÃO08 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
n°2160021 
Autorize em consequência, a proceder-se a pres-
taçAs dos serviços nos remos da adid.caçde 
expedida pela Comande Permanente xc Lada-
çde, canfoirne aturo descrito 
OBJETO A presente creorgbftdade de licitação 
voa a contratação da profissional aiahrinrria Ro-
sei Szwed Werr.s, credenciada e habilitada no 
Credemiarrserrto 03172021. para prestação de 
seruços de Tecrrca de Enteonagero no Hospi-
tal MunOipá Santa Terezinha item 08, supnndo 
assim as rreoessidades da Secretuna de Saude 
desta munaçaltiade 
Favorecrio Roseli S.ned Weros consta rio 
CPF'097 108399-18 
Visor Tola R$ li 409,18) Onze mi quatrocentos e 
nove reais e dezoito centavos) 
Fundamento legal AOigo 25 da Lei n°866683 
Justificativa anona nos autos do pnocesnc de inte,
vigibdetade de ictação n°48/2021. 
Elemento de Desposa, 339034.089966 
Ovtaçdeorçanenlana 04.0120163.39034 
Determina, ainda. que sola daria a devida p66-
cidade legal, em especial a prevista no ceput do 
artigo 26 da Lei Federal n°8 66683, e que. aços. 
opa o presente eoped.ente devidamente atuado 
o arquivado 
Cruz Machado-PR. 08 de setembro de 2021 

Pretolo Muncigral 

Lw f @jornatocomercio 1 
CREDENCIAMENTO n°  1712021 

ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos ovo dias do mês de setembro dedos ml e 
viole e um. as nove e trinta horas, reunirem-se 
na sala deAudror.s Munaçual, dopredo da Pio 
teiura Municipal. Sito a As Vexou. n°251, Bairro 
Centro, a Presidente da Comissão de Licitações. 
Sr(a) Vera Mana Beozai Krav.çzyi e membros 
da Equipe de Apoio. Siga) Lliun Matei de Olivei-
ra es Sr(o) Luz Fernando Soares Gatelini pana 
a sessAs pAtica do processo de orederrcianenio 
de pessoa Isca, sendo pnoEsnonau autitunornos, 
para prestar serviços de atolar de serviços go-
ruo na Casa Fanliar desta morosidade 
Atreita a sessão a presidente e a Comissão e 
membros da equipe de aços. efetuaram o tece-
birrento dos ennelopen dos doournerntos hatbta-
tomo exigidos para o cred000aosento ueiifionri-
-se a docuonentação da seguinte proponente 
Selaria L/9a, CPF 018402 749-01 
A documentação apresentada foi ocnlerda e nu-
bocaria pela presidente do CPI- e membros da 
Corrrosãs tordo a seguinte ordem de devI-
caçAs 
item 01 -Auxiar de Serviços Gerais pana lorrçtio 
de mererideea 
1°Silvana1i5ia- 20 porias 
O resultado sena pslocado no silo da protetora 
muoqual isias pinos pr.gos Er. terá concedido o 
prazo recunsal de 05 (cerco) dias utrs a contar 
desta data 
Nada mas havendo trata, foi encerrada a 
sessão, cpu ala vai aturada pelo psesrdenrn 
membros da Equipe de Apoio e pncêssrsrrao 
presentes 

Vera Mana Berrzalr KracczIS 
Presidente da CPI 

Lado MariA de Cinema Membro da CLP 
Las Fennarido Soares Oabehnm Menicmo da CLP 

BXtRT"- IEXIGIBILIDADE 
oçAo 

PROCESSO AZ VI A SI RATI 60 21912021 
PROCESSO DE INEXIGIBUDADE N°4082021 

CONTRATANTE Muoçipo de Cruz Mactiado, 
Estalo do Parara 
CONTRATADO Rosei Saed Werus xrscrfa no 
CPF097108399-18 

,OBJETO A presente ineoqblidade de lotação 
soa a contraração da Profissional areõnoma Ro-
sob Szwed Werus, oredericiaia e hatêituda no 
Credencianrento 00112021 para pnestapde de 
serviços de Teosca de Enfermagem rio Hospi-
tal Municipal Santa Terezinhis item 08. supondo 
assim as necessidades da Secretaria de Saido 
desta muelopaldade 
VALOR TOTAL R$lr 409.18(Orrze 

ris, 
 quatro-

centos e nove  mas e dezoito centavos) 
PRAZO DE CONTRATO 6 meses 
RESPALDO LEGAL Lês 8,666193 -Art 25 

CONTRATANTE 
Muncrpo de Cruz Machado 

AVISO DE LICiAÇAO 
PREGÃO ELETRÓNICO o°8C1°2021 

PROCESSO n°1822021 

OBJETO Consttui olgeto desta Solução atos-
ralação de empresa para o Registro de Preço 

para aqrvoiçâo contéiner, de lixeiras n suportes, 
destinadas á instalação nas ruas e praças desta 
muricçaldade, em seis feris conforme escoo6-
cupões ososta,rles doAneus 1 deste edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
t600 do dia 1000.5021 as 09 - 08 livras do dia 
270072021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS das cõolaso929 horas do9a271097202t 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS' 
as 09 30 horas do dia 27007202 1 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PU8U. 
CA DO PREGÃO. Plataforma EletrAmr'ca Bolsa de 
Lotações e Leldes, atrases do sitio elefrõnos 
eswbfconsprasioim"Acosso Identificado no 
liok - IodapSes 
REFERÊNCIA DE TEMPO. honarro de Brusdia 
)DF) 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
UNITARIO 
O dois osmtaefo estia a disposiçáo dos irie-
msnados no ole wno°u bllosnrpras com, na Pte-
fel ura Munopal, sala de Ladaçites. Ao Vtona, 
251 Centro, Cruz Machado/PR ia sitio elenrõrri- - 
co ~ prncan.prgon br tirAi lcBaçôes 
Cruz Machado, 0908 setembro de 2021 

Vera Musa Berizali Kraeiczpk 
Pregoeira 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE UOTAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 
Processo de Dispensa 50(2021 

Interessado Secretaria M000tial de Educação 
e Cultura. 

A vista dos elementos cortidos no presente pro-
cesso devidanente 1usti6cado CONSIDERAN-
DO que o PARECER JURIDICO provA a DIS-
PENSA em noríormidade as suposto no artigo 
24 nonos O da Lei Federal 8,6%M. em especial 
ao deposto no artigo 26 da Lei de Licitações. 80-
TIFICO a DISPENSA DE UCITAÇÃO do PRO-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO n°2170021 
Autoriza em cooseçatrrcia a proceder-se a pies 
ação dos serugos nos termos da ad)udlcaçde 
eopertida pela Cornusas Permanente de Licita-
çáo. cceitonme abaixo descrito 
OBJETO A presente dispensa de lotação ova a 
locação de um Barrado com açnon.nadaneote 
430 metros quadrados situado na Rua Engentiei-
is Fenemna Correia- Centro, deste rmrunarpo, para 
uso do Departamento de Cultura desta Secreta-
ria, roninorre Credeeciarreolo 015 2021 
Faoorocolo JOSE ERNESTO hIOIIETTO amsooto 
no CPF 426 570 249-04 
Valor Total RS 44 400.00(Quarerlaequatro mie 
quatrocentos reaa) 
Fundamento Legal Artigo 24 Inaias X da Lei n° 
866683 
Justificativa ama nos autos do processo de dis-
pensa de hcdaçào n°50/2021 
Elemento se Despesa 3393 39 00.00.00 
Doegão 	 orçamentava. 
06 02 2 022.3 393 39 
Determmno, ainda, que sela dada a tenda puiac 
cidade legal, em especial a Prevista no caçut do 
artigo 26 da Lei Federal n°8 666193 e que, upas. 
opa o presente expediente devidamente autuado 
e aqomiaso 
Cruz Madrado-PR. 08 se setembro de 2021 

Pneleito Murncipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO 15W1 

Prefeitura Muocçial de Cruz Mathado - PR 
ma publico que estia recebendo, docuneri-
ção para o Cnederearrento obprtrxarido a 
Intratação de pessoas fascas sendo 02 (doia) 
nfvnenao aitónonros. para a função de bis-
rio osm a finalidade de atender a necessidade 

floresce publico Este ~escoamentos en-
ripa-se tundainrentado nas dioposrçdes Comi-
Ias na Crtnstdução Federal, lei 866683. Lei 
ltaival 15608 e as ternas dsrrosuçries legas 
reçlialnentaron açtlrcaueo a nspooe mediante 
celebração de contrato do crrderciamnnto de 
estação de serviços, conforme as condições 
dabeleadas neste edital e em seus anexos 
agem o presente processo a Lei Federal n ° ' 
66683, observadas as alterações posteriores 

 dos protocolos morrerão a pato 
1 dia 10~1 as 0966 (risse) horas ate dia 
1090021 as 09.366 O crederroamento teia 
Idade de 12 (doze) neves, podendo durante 
nu penado de vigência recebei novos caeden-
eden que serão oiussêcartos rios prazos mli-
ados rio editei 

Edital completo pudera ser obtido pelos rito-
ruamos na CPI- em mciv magnetos, mediante 
traga de pemsdrrie. de segunda a sexta-feira. 
i huraro de 14:08 as 1700 horas os pelo en-
neço eleortinas httpl/,pnsan,pr,gosbnt 
uaisquen drarrdas osntatar pelo Ieletorm 42) 

64-1230 manel 243 
riu Machado. 0908 setembro 082021 

Vera Marra Bens Kraeczyk 
Presidente da Comosão de Lotação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELATRONICO n° 79/2021 

PROCESSO n° 18112021 
OBJETO Cqristêai obtelo desta Solução amo-
ttalagão de empresa especializada objetivando 
a aqusção de 01 ueioubs aulonnotor mores (zelo 
Cm) para 5 passageiros, aro de tabricação 2020 
ou superior. cab',rme dupla, cor branca destinado 

pana a Secretaria de Agricultura desta muinfipa-
Idade em Selos tens conforme Iuslêcataua e es-
pecilcaçiten consta-vos do Anoso 1 deste edital 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS das 
16:0508 dia 1019913021 as 1 408horas dota 
2410912021 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS das t4'Ol usI4'29 hora ds dia 2d89l2Q2I 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS' 
às 1439 horas do da 240072021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUI- 
CA DO PREGÃO Plataforma Eletrõnca Bolsa de 
Lates e Ledos, altares do sito elepómoos 

.bltcomrpoas corri Acesso Identifcado no 
linE - lotações 
REFERÊNCIA DE TEMPO horarel de Brasilia. 
(DF( 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
POR ITEM 
O edital completo estia a dsposição dos inte-
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EDITAL DE N)t IFICAÇACI 

NotifiCaçõo de MIGUEL FORTE INDUSTRIAL $ i-A - PAPEIS E MADEIRAS 

IBELMAR SELEME registrador cio 1° Serviço do Registra de lmnilraens da 

Comarca de União da Vitória Estado do Pararia, faz sabem a todos quantos 

virem o presente cidutal ou de-a noticia tiverem que. 29rrdo restado frustrada a 

astimaç8o pelo correio, coro as-mo do recaoburnenlo vem. rios termos dos alugas 

212 e 213 da Lei ri0  6,015173 (LCI dos Registros Públicos). NOTIFICAR. a 

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

em lugar incerto e ruão sabido para que nos :oms'nos doa parágrafos 21  e 30  co 
artigos 213-11 da referida Lei, se tmnanifmnnto no prazo de (IS) quinze dias, acerca 

da armu8trcia ou °ímpugoaçáo ao pedido de INSERÇÃO DE MEDIDAS 
LINEARES E CONFRONTAÇÕES interposto eotrajuidicialmento por 

Patmasptac utigropsttonl LIde IJolio Carlos Ribeiro Pedroso), Mol'tantad Atudul 

Abbes e Ivone W,Itselms Abdui Abbas, mio imóvel de sua omoptedade, tatuado 

satt uitrt lote de terreno rural da cidade de General Carneiro - PR, matriculada 

sob n° T 866. deste 11  Olíc'o de Registro cIo ttmtôsels, o qual cCitTfrttflta coro 

V.Sa. pare relnflcaç8o de Ares o Inserção de tairt,trofes, conforr'rre levantamento 

topogrdittco, do engerrheco agmuluvrom'nci JutIyo Celso Gtubet - CRENSC 37288-9, 
fazenda necessário p1101 tunto. a concordância dos comstomxrtantes Segundo o 

paregtafo 40  110 artigo 213 do incOrra lei. corro silencio do comfrontante. 

Presumir-se a conênnoada A anuéncra deste. Eventual drscnxdãmrcia posterior ao 

trartsojrao do prazo, somente poderá sem discutida em j uizo. E, para que 

che9ua no asu conhecimento corei o presente ecilat que será publicado no 

Jornal de manos cmreuoloçtio ocat, durante trós (3) dias consecutivos Dado e 

passado nesta cidade de lis ão da Vutonia, aos 08 de setembro de 2021 - 

0 REGISTRADOR 

2' Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Uniái, da Vitória 
Mulo SsmoCaaoue Moeram, Fico 

oficim 
ia. 5.eismav Ccrriiss 750 C.tv- ikdv a. Viro.. PR - COO iro 1-itt fln4242 

tIORARtO DE ATENDIMENTO 0836 AS 11.08 HORAS -1608 AS 1706 HORAS 

i:pITsL [ii. uOnrICsCAO 

Seorme.i-ao d. se.. apoio ti( IltrtOSi! - PRA7d) li DIA0v 

0  sERSlÇt) DE RLGbIRO Di. i°rlÓa lES Ohm OMARCt DE iiriiÃoos sirrõlmis - 

9, lato, a ledos baus urso o p'msonin rdllul 0v anho iMiula liionrn. aos ternas doo sanem 212 e 

218 de Lar Fudiasi ir oat vis. SOT5FICAR xv liv JOÃO SCIIIPTOSXL poçruoeiroda 
ir iraDo. dxxx Soe-oito di Ilo5rrer, Ao tinv,ri. paro qar. reis resma. lx. pexpofro 2. , -ore ar 

aupi 213 J. mnxrmmà lxv o ioaook-,in si moer Au umonoo lI'I di.m. aio.n, da 
podido ai rE'tlrtçÀç- l.o Ias smcntriss 1151 taici' RrTlnesçÃn Ix ser i, 

E ATIJA5IZAÇAO DE cOritpROrvrAÇÕES, teups.ro oiuia,iadouatexslu por GseAtse Rei.,. 
riisp.n e A.. 1— RatEr Rore. peot.erarmu. J. noAsiA asado es Firteila 7de lutara pomo ar 
Qmre-rMo tI, Oro uSo. 5.aae. seco Mmuxsarp.o v( nmamio. 6, 1do da Saldo. Fiasitx Ao Pma~ 

suielral. n. ttAa. doer 2 Sooimtn 1k Rogoco a Iavávnm do Cosorra Au 10am iv Siivoi 

xr.farn, Isrieimam000 uaçeva°riaa riusaadx pau Eo8adov ruasome Apses D--es— e, Cota-
ra ais. 25151 D. mavioSo nxoocuuvu pais unia, a onoxxrdteua da paseromanu rxç.ear  -, pois5nnlo 

ir da exgo 2115, la anima ti anis .uirvoudopnnpirmnemo pmaaera-.o-o ucimtirmnmua. o arniOmu,. trio 

t:i-enioaa di.uardtsra pisares xx oasoi.rrsv Ix oaax. ,ar,xao ir-.kra  ar diirda la riu,'. 1  

pio saie..  sx o.. cnnteoeoiao, mi.r., o pomes naval qus aia pi.bhivaaru iv rros.I rIu .oanor 

x.mselacZo tonaL dr.s.lo doma mii itam amiasuaovvs (lado o Isvuado enai uduan do 0.03v do ViO,r.. 

avo til do mauliteo do zmili 
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