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CREDENCIAMENTO no. 2012021 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, S ra Vera Maria Benzak 
Krawczyk e membros da Equipe de Apoio, Sra Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Luiz Fernando 
Soares Gabelini, para a sessão pública do processo de credenciamento, o qual objetiva 
credenciar interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital para prestar 
à administração os serviços de locação de imóvel residencial para servir como aluguel 
social para famílias em situação de vulnerabilidade social, discriminados no anexo 1, a 
serem remunerados com base nos preços fixados pela administração 

Aberta a sessão a presidente e a Comissão e membros da equipe de apoio verificaram 
que decorrido o prazo de tolerância definido no preâmbulo do Edital, restou constatada a 
inexistência de interessados em participar do certame. 

Em conformidade com o Art. 6°, do Decreto Estadual n° 4507/2009, o Edital de 
credenciamento permanecerá disponível, durante toda sua vigência, em sítio eletrônico oficial e 
na sede do órgão ou da entidade contratante, podendo receber credenciados. 

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

5 
Vera Maria Benzak Krawczyk 

Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 	 Luiz Fernando Soares Gabelini 

Membro da CPL 	 Membro da CPL 
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PORTARIA N° 47112021 

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 (8.666193), con- 

.Jderando o Decreto Municipal 
n°2.930 de 08 de janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE: 
Art. 1 0  - Designar os servido-
res Galdino Oliveira, matrícula 
n° 1417, ocupante do cargo de 
auxiliar administrativo, e Marcos 
Marczal, matrícula n° 480, ocu-
pante do cargo de Secretário 
Municipal de Transportes, para 
acompanharem e fiscalizarem, 
como titulares, a execução do 
Contrato celebrado entre a Pre-
feitura Municipal de Cruz Ma-
chado e a empresa vencedora 
do Pregão Eletrônico 9412021, 

.-eferente ao processo Iicitatório 
221/2021, que tem por objeto 
a contratação de empresa es-
pecializada para aquisição de 
02 (dois) veículos sete lugares, 
flex., 0Km, ano 2021 ou superior 
e 01(um) veículo pick-up cabi-
ne dupla, diesel, ano 2021 ou 
superior, 4x4, destinados para 
Secretaria de Saúde desta mu-
nicipalidade. 
Art. 2 0  - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n 02.930 de 
08 de janeiro de 2018 e na Ins-
trução Normativa n° 00912018, 
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 25 de outubro de 2021. 

Antonio Luis Szaykowski 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 47212021 

DESIGNA SERVIDOR PARA 
EXERCERA 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 (8.666193), con-
siderando o Decreto Municipal 
n°2.930 de 08 de janeiro de 
2018 e a Instrução Normativa n° 
009/2018, RESOLVE: 
Art. 1 0  - Designar a servidores 
José de Oliveira, matrícula n° 
1496, ocupante do cargo de 
auxiliar administrativo e Ingrid 
Magda Scheid Majolo Dudzic 
matrícula n° 1171, ocupante do 
cargo de contadora, para acom-
panharem e fiscalizares, como 
titulares, a execução do Contra-
to celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Cruz Machado e a 
empresa vencedora da Tomada 
de Preços 005/2021, referente 
ao processo licitatório 22212021, 
que tem por objeto a contra-
tação de Leiloeiro Oficial para 
realização de Leilões Públicos 

Eletrônicos, visando a venda de 
bens inservíveis do Município de 
Cruz Machado/PR. 

Art. 2° - Compete ao fiscal ora 
designado as atribuições espe-
cificadas no Decreto n°2.930 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 25 de outubro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

CREDENCIAMENTO n o . 

20/2021 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e cinco dias do mês de 
agosto 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, n° 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° Luiz Fernando Soares Ga- 
belini, para a sessão pública do 
processo de credenciamento, o 
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qual objetiva credenciar interes-
sados que preencham os requi-
sitas previstos neste Edital para 
prestar à administração os ser -
viços de locação de imóvel resi-
dencial para servir como aluguel 
social para famílias em situação 
de vulnerabilidade social, dis-
criminados no anexo 1, a serem 
remunerados com base nos pre-
ços fixados pela administração 
Aberta a sessão a presidente 
e a Comissão e membros da 
equipe de apoio verificaram que 
decorrido o prazo de tolerância 
definido no preâmbulo do Edital, 
restou constatada a inexistência 
e interessados em participar do 

"ertame. 
Em conformidade com o Art. 
60 , do Decreto Estadual n° 
4507/2009, o Edital de creden-
ciamento permanecerá disponí -
vel, durante toda sua vigência, 
em sítio eletrônico oficial e na 
sede do órgão ou da entidade 
contratante, podendo receber 
credenciados. 

Nada mais havendo tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai 
assinada pelo presidente mem-
bros da Equipe de Apoio. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares Gabelini 
Membro da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
94/2021 

PROCESSO n°. 221/2021 

7 lugares, fiex, 0Km, ano 2021 
ou superior e 01 (um) veículo pi-
ck-up cabine dupla, diesel, ano 
2021 ou superior, 4X4, destina-
dos para Secretaria de Saúde 
desta municipalidade, em seus 
itens conforme especificações 
constantes do Anexo 1 deste edi-
tal. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
26/10/2021 às 09:00 horas do 
dia 12/11/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 12/11/2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 12/11/2021 

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 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 Prefei-
tura Municipal, sala de Licita-
ções, Av. Vitória, 251, Centro, 
Cruz Machado/PR, no sítio ele-
trônico: www.pmcm.pr.gov .brlink 
licitações. 

Cruz Machado, 25 de outubro 
de 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS n° 
05/2021 

PROCESSO n° 222/2021 

OBJETO: Constitui objeto desta 
Concorrência Pública a contra-
tação de Leiloeiro Oficial para 
realização de Leilões Públicos 
Eletrônicos, visando a venda de 
bens inservíveis do Município 
de Cruz Machado-PR, obedeci-
das às especificações e normas 
constantes do Edital. 

RECEBIMENTO, ABERTURA E 
JULGAMENTO DA HABILITA-
ÇÃO E PROPOSTAS: às 09:30 
horas do dia 3011112021. 

FORMA DE JULGAMENTO: 
Melhor Técnica e Preço 

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, 25 de outubro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPI- 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

OBJETO: Constituí objeto des- Vera Maria Benzak Krawczyk 
ta licitação a contratação de 	 Pregoeira 	 PROCESSO ADMINISTRATI- 
empresa especializada para 	 VO 25712021 
aquisição de 02 (dois) veículo 



Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários 
de União da Vitória - Paraná. 

Fouri i&'I 3 122.50d4 . For (42) 3523-512I —ciai; ,hasi5rho)/reo.u's,te 

Au amo ManrilRobu,. o' liii. h lO .04 elo-ma I.n,k,de Voo,a. PC 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

Assembleia geral extraordinária virtual, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABF.LECIMENTOS 
BANCÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, inscrito no CNPJ sob 

80.060.650i'000I-61, com sede na Avenida Manoel Ribeo, 609. sala 12. 

ou União da Vilória, colado do Paraná, por seu presidente abaixo 

assinado. convoca lodos os empregados da Caixa Económica Federal, 

associados ou não, ativos e aposentados, da base territorial deste 

sindicato que compreende os municípios de Bituruna. General (arneiro. 

Porto Vitória. Cruz Machado, Paula Freitas, Paulo Fronlin, Maliet, Rio 

Azul, São Mateus do Sul e União da Vi~ para participarem  da 

Assembleia Geral Etittaordiná,ia. que será realizada nos dias 28 e 29 de 

outubro de 2021, das lO horas até as III horas, de forma virtual, para 

deliberarem sobre a proposta do Plano de Saúde CAIXA, aprovado no 

Grupo de Trabalho Aditivo CONTECJCAIXA au 31/0712021. com  

votação virtual por meio do aitc da CONTEC, 

(www.cootec.ora,br/sotacjourot,oslasaudecsixa202 1). 

tjni5odaVitória. Pr.,25dc outubro dc2Q2l. 

Dirceu Rogério Cândido. 

Presidente. 
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Terça-Feira, 26 de Outubro de 20211 Ed. 66031 Porto União/SC 1 União do Vitória/PR 
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O Presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) compartilhou, em 

sua tradicional live de quinta-

-feira, realizada no dia 21, uma 
suposta relação entre a vacina 

contra a Covid-19 e a Aids. 

Segundo Bolsonaro, a relação 

afetaria pessoas com esquema 

vacinal completo. A fala do Pre-

sidente, contudo, não tem com-

provação científica. Devido ao 

fato, o vídeo em questão foi re-

me do Facebook e do Insta-
gra)W.sa manhã de domingo, 24. 

Em nota, a Unaids informou 

que a noticia apresentada pelo 

Presidente e falsa e que não 
há evidência científica de asso-
ciação entre receber a imuniza- 

ção completa e ter mais risco 
para adoecer em decorrência da 
Aids." 

A Unaids disse, ainda, que as 
formas de transmissão do HIV 
são amplamente conhecidas e 
que o estigma e preconceito re-

lacionado ao vírus impulsionam 
a desigualdade e prejudicam o 

acesso à ferramentas de trata-
mento disponíveis no pais. 

O Comitê de HIV/Aids da So-
ciedade Brasileira de Infectolo-
gia também se manifestou sobre 

o ocorrido. Em nota divulgada no 
sábado, 23, esclareceu que "não 
se conhece nenhuma relação" 
entre qualquer vacina contra a 

covid-19 e o desenvolvimento de 

Aids. "Repudiamos toda e qual-
quer notícia falsa que circule e 
faça menção a esta associação 
inexistente ", diz a nota. 

A fila de Bolsonaro também 
gerou movimentação na oposi-

ção. Na manhã de segunda-feira, 

25, a bancada do PSOL na Câ-
mara e o deputado federal Túlio 
Gadelha (PDT-PE) protocolaram 

uma notícia-crime contra o presi-

dente por realizar a associação 

entre a vacina e o vírus da Aids. 

Integrantes da CPI da Covid 

também informaram que devem  

incluir no relatório final da co 
missão as declarações de BoI- 
sonaro realizadas em sua última 
live. "Além disso, encaminhare- 
mos oficio ao ministro Alexan- 
dre de Moraes [STFJ. pedindo 
que Bolsonaro seja investigado 
por esse absurdo no âmbito do 
inquérito das fake news e reco- 
mendaremos às plataformas de 

redes sociais a suspensão e/ou o 
banimenzo do presidente", rela- 

tou o senador Randolfe Rodri- 
gues (Rede-AP), vice-presidente 

da CPI. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS n'mt2021 

PROCESSO e' 302t2021 
OBJETO Constitua /aeto desta Concorrhncia 
P/dtlloa a osolra(açào de Leiloeiro Olor] para re. 

de LeSões Pubircos Eletrônicos, ursa/do 
aoerrda de bens esereveo do Munorp.ode Cruz 
MosbPR, obedecidas as enoectrcaçden e 
normas constantes do Edital 
RECEBIMENTO. ABERTURA E JULGAMENTO 
DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS as 0930 
horas do d/a 30/111202 
FORMA DE JULGAMENTO Melhor Tecrsm e 
Preço 
REFERENCIA DE TEMPO horaro de Brasha 
(DF) 
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL Pra 
ledora Municipal, 5/da de LrcAaçdes. Ao. Vuona. 
251. Centro, Cruz ManlradnlPR No ode 
peson,pr.gee.br  HORARIO Das1330 as 1630 
horas FONE/FAX: )0co42)3554.1222 
Cruz Mostrado. 25 de cri/aio de 2021 

Vera Mana Besz/a II raouczyh 
Presolente CPI, 

audio' midia 
cedi. pneliaur.e.t 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÀO BLETRdoICO ri' 94/2021 
PROCESSOn' 22112021 

OBJETO Consldu oblelo desta Ir/ataçáo a ou-
tiiaaçAo de empresa ertOes//Azada pua agra-
niçáo de 02 (doo) macio 7 ki5areo. flex. 0Km. 
ano 2021 ou sr.ceea e 01 (um) veo polt-tE 
cubere diIa, deliel, aro 2021 ou slçreeor. 4X4, 
de.tloadon pua Seroretana de Sai/de desta nu. 
n/d/iaie. e,rr seus Seus ouelomse eupe/dica-
çdes constantes do Mexo ide/de edo]. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS. das 
16:09 do dia 26/1tA2021 às 091.02 horas do dia 
1201/2025. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TA5;dasOSSI auo929horandodra 12i1l/2021 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
5s09'37 horas dada 12/11021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLI-
CA DO PREGÃO: Pbe/dorrrra Elotrderoa Bolsado 
Lcrtaçr5eo e L~ abanes do sitio etelrdnico 
rebScornçtras core 'Acanso IderrtAcaio no 
ledo - ibeaçues' 
REFERENCIA DE TEMPO hoidru de Brasrlta 
(DE) 
FORMA DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 
POR ITEM 
O edital osmçdero estua a dooxrçáo dos orle. 
ressaltos no orle altWo bI/coenoraucom. na  Pia-
leitura Municipal, soda de LcdaçAeS, Ao ridoera, 
251. Centro. Cruz MaciradOIPR no rido s/ehróor-
co asnu.prrnrm.pr.gonbdrnk bortaçuTes 
Cruz Mostrais, 

25 
 de ordd/rs te 2021 

Vera Malta Beoz]I Kraenzylo 
Pregoeira 

CREDENCIAMENTO 4/ 20'20211 
ATA DE SESSÃO PUBLICA 

Aos onde e circo das co erés de agosto de doer 
mleviris are as nove  tenta horas reraroaro- 

na 5/da de Aroliorro Municipal, do prddo da 
Preledura Municipal. saioa Ao Ad/aia. ri' 251. 
Bares Centro a Presc/errle da Comisudo de Los 
Isoles, Si' Vera Mana Benzale Kraeezylte mel 
beco da Equipa de Apoio. Si' Lira, Moseil de Ob 
ne,ra e Si' Luz Fernando Soares d/aeinr, pala a 
sessda publica do pruasuo de rnederrcra,serro. 
O qual Oblet/ua crederro/ar interessados que pia' 
encham os requisitos prevostos reste Edital pua 
prestar à rrrrrslraçis os ser'uços de locação 
de rrrrc'mel rosodencol para soror coma aluguei 
soco] pana farrItas errr stooaçlo de euIner-
dele soco] discriminados no ornou 1, a serenr 
remuneramos com base nos preços troados pela 
admnrttrapis 
Aberta a sessão a pias/dente e a Corrnssâo e 
membros da equipe de 4~ veidicaan soe de. 
enrrdo o prazo de tolerânc/a deIto/do no preSes. 
bojo do Edo]. restos cnrrsl/dala a eoexiderrcia 
de iiaeresoo em participa da certame 
Em conformidade core oArt 6 1. do Decreto Es 
tato] e' 4507,2ou, o Edo] de mederrc/anerdo 
permanecer a drsporrrool. durante toda soa oén-
cIa. em sIlo etetrõnes Oi/co] e na sede do orgio 
ou da entidade coes/date. podando receber 
endossados 

COVID-19 

LIVE EM QUE PRESIDENTE BOLSONARO ASSOCIA VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 À AIDS É REMOVIDA DE REDES SOCIAIS 

Associação não possui respaldo científico; oposição protocolou notícia-crime contra presidente 
por conta de suas declarações 

Da Redação 
Com informações da Agência Brasil 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAl. E EMPRESARIAL 
DE LPBAODA VITÓRIA -ACauv 

CPFJ: 7828t.6I51-2O 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARLS 

O Pias/denso da ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIAO DA VITORIA - ACEUV, Si. 
Jorge LU/ZAIIIÓIIeO no uso de suas atnbuçdes conferidas pelo Est/doio Saci] da entulade. CONVOCA 
todos os anos asao/aadoo para portAporere da Asse~ Geral Exlruordinana, a realizar-se ria sede da 
ACEUV. Rua Dom Pedis II, e' 303. Centro. Munopro de Undo da ~ria, Param no dia 20110/2021. 
a pene das I0nri os lo l5trrs neo segunda c/ra'noda, para ddiberaçAs da seçrkde ordene do dia 
a)Euame do E/danço P/dnrrroru] e der'raeo denrorrstraes coetades do eoercic,o encerrado 
em 31/1212020 
b)Ordroo assunlos de intemsse da enholanle 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A rOOPERATIVAAGROINDUSTRIALALFA toma publico que recebeu 

.T, a Licença de Operação para A ATIVIDADE DE SILO SECAGEM 

MAZENAMENTO DE CERAIS instalada A AVENIDA PREFEITO 

FARD ABRAHAO 854, VILA MARIANA BITURUNA PR EMITIDA EM 

2610212016 LO 1775512016. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO 

CERES COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

CNPJ, 78.695.99610001-94 torna público que recebeu do IAT, a Renovação da 

Licença de Operação para Comercio Atacadista de Combustíveis realizado por 

transporte retalhista T.R.R. 0  256359-Ri com validade até 110/2027,instaIa-

da a Rua Francisco Femandes Luiz, 50685,  União da Vitoria PR. 

SUMULA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE OPERAÇÃO 

O AGUSTINI COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

toma público que irá requerer so instituto de Água e Terra (IAT) a Renovação 

da Licença de Operação, para atividade de Comercio varejista de combustíveis 

para veículos automotores, sediado na Av. Dr. Oscar Geyer, n°525, Centro, na 

cidade de Bituruna. PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

R. Da Cunha Wegrzyn (Agripec), CNPJ: 40.371.24810001-83 toma 

público que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para o comércio de 

produtos agrotôxicos, seus componentes e afins - com armazenagem, 

localizada na Rua Francisco Brzezinski, 590, Centro, município de 

Paulo Frontin, estado do Paraná. 

Nada mais havendo tratar, for encerrada a ses-
são. cota ala cai assoada pelo presidente mem. 
li= da Equipe deApoc 

Vera Marta BenzalI Kraeczyh 
Pres/derrledaClet. 

Lira, Maciel de Oliveira 
Lo/a Fernando Soares G/aretrnr 

Membro da C1°L 
Membro da CPL 


