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PORTARIA N° 445/2021 
DATA: 05 DE OUTUBRO DE 

2021. 

SUMULA: Designa diversos ser-
vidores para exercerem a mes-
ma função em segundo turno. 

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

DESIGNAR 

Os servidores abaixo relaciona-
dos, exercendo o cargo de Pro-
fessor 20 Horas, para exercerem 
o mesmo cargo, em regime de 
Segundo Turno, com carga ho-
rária de 20 horas semanais, na 
Escola Municipal do Campo Dr. 
Lauro Müller Soares, no período 
de 05/10/2021 à 17/12/2021. 

NOME N° MATR. CTPS 

Eugenia Zwieskowski Szezerba 

	

404 	25944/00025-PR 

Melânia Delonzek Federovicz 

	

—881 	0169863/0010-PR 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 05 de 
outubro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 446/2021 
DATA: 05 DE OUTUBRO DE 

2021. 

SÚMULA: Designa servidora 
para exercer a mesma função 
em segundo turno. 

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

DESIGNAR 

A servidora abaixo rela-
cionada, exercendo o cargo de 
Professor 20 Horas, para exer-
cer o mesmo cargo, em regime 
de Segundo Turno, com carga 
horária de 20 horas semanais, 
na Escola Municipal Professor 
Bronislau Kapusniak, no período 
de 05/10/2021 à 17/12/2021. 

NOME N° MATR. CTPS 

Meri Terezinha Barczak Uss 
887 	88693/00056-PR 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 05 de 
outubro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 447/2021 
DATA: 05 DE OUTUBRO DE 

2021. 

SÚMULA: Designa servidora 
para exercer a mesma função 
em segundo turno. 

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

DESIGNAR 

A servidora abaixo rela-
cionada, exercendo o cargo de 
Professor 20 Horas, para exer- 

cer o mesmo cargo, em regime 
de Segundo Turno, com carga 
horária de 20 horas semanais, 
na Escola Municipal do Cam-
po Presidente Costa e Silva, 
no período de 05/10/2021 à 
17/12/2021. 

NOME N° MATR. CTPS 

Waldir Federovicz 	386 
46592/00048-PR 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/PR, em 05 de 
outubro de 2021. 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI 
Prefeito Municipal 

1 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO 20/2021 

EDITAL DE CREDENCIAMEN- 
TO DE IMÓVEL PARAALU- 

GUEL SOCIAL 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado – PR torna público a 
abertura de Credenciamento 
objetivando credenciar interes-
sados que preencham os re-
quisitos previstos neste Edital 
para prestar à administração 
os serviços de locação de imó-
vel residencial para servir como 
aluguel social para famílias em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, discriminados no anexo 1, a 
serem remunerados com base 
nos preços fixados pela admi-
nistração. Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 
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disposições contidas na Consti-
tuição Federal, Lei 8.666193, Lei 
Estadual 15.608, Decreto Esta-
dual n° 4507/09, Lei Municipal 
n° 141812013 e demais dispo-
sições legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie, median-
te a celebração de contrato de 
credenciamento de prestação 
de serviços, conforme as condi-
ções estabelecidas neste edital 
e em seus anexos. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
05110/2021 as 16:00 (dezesseis) 
horas até o dia 2511012021 às 
J9:30h. 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. 

O Edital completo poderá ser ob-
tido pelos interessados na CPL 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br/. Quais-
quer dúvidas contatar pelo tele-
fone (42) 3554-1222 ramal 243. 

Cruz Machado, 04 de outubro 
de 2021. 

Presidente da CPL 
Vera Maria Benzak krawczyk 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
90/2021 

PROCESSO n°. 20812021 

OBJETO: Constituí objeto desta 
licitação a contratação de em-
presa especializada para forne-
cimento de licença de uso de 
software de gestão pública, em 
ambiente Web e sob o modelo 
de comutação em nuvem, com 
acesso simultâneo de usuários, 
e que atenda as especificações 
técnicas, os quantitativos e os 

serviços técnicos correlatos 
descritos neste edital e em seu 
Anexo 1. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
05/1012021 às 09:00 horas do 
dia 21/1012021. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:0 1 às 
09:29 horas do dia 21/10/2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 21/1012021 

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 (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

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, 04 de outubro 
de 2021 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 240/2021 

PROCESSO DE DISPENSA N° 

59/2021 

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

CONTRATADO: 	Cleverson 
Bussolo Klettenberg inscrito no 
CNPJ: 32.020.551/0001-03. 

OBJETO: A presente dispen-
sa de licitação visa à locação e 
contratação de serviços de atua-
lização em software destinados 
a controle e cadastramento de 
programas hora maquina, vi-
veiros de produção de mudas 
industriais - pela Secretaria de 
Agricultura desta municipalida-
de. 

VALOR TOTAL: R$7.800,00 
(Sete mil e oitocentos reais) 
PRAZO DE CONTRATO: 3 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: 
59/2021. 

Interessado: Secretaria Munici- 
pal de Agricultura 

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 8.666193, em especial ao dis-
posto no artigo 26 da Lei de Lici-
tações, RATIFICO a DISPENSA 



Terça-Feira, 05 de Outubro de 20211 Ed. 65971 Porto União/SC 1 União da Vitória/PR 

000038 
071 1 tC 

EDITAL 13€ ALIENAÇÃO 
VENDA POR MEIO DE PROPOSTAS 

O SINDICO OA MASSA FALIDA DE BORDIN S/A INDUSTRIA E COMERCIO. FAZ SABER, aos que o pre-
sente Edeai urrem ou dele Onerem conhecimento, que pelo MM Jaz de Direito tovel Jobson Mabirik, da 
Vara Coei da Conrarca de Uni/o da Vitória.Estado do Parana por força da domado preferida nos Autos de 
Faiéncia n 0001987822001.8.16.0174, da Massa Falda de Bordin 9/A Isdosola e Corrshrclo, constante do 
morrendo 7921. foi aodOnzada aitJeoraçdo. na  niodaisla/te de VENDA POR MEIO DE PROPOSTAS. dos 
bens rrrrõuee adiar-de descolas, de propriedade da Massa Fada de Bonde SIA Indústria e Consbncio. obser. 
oardoas regras doartigo 1f8.do Decreto-lei n766t/45, ase realizar no dia 05denovembrode2o2l.as 
1400 horas, no Edibcodo Forum, Desta Comarca. na  1' Vara Comi da Coma= de Uni/oda V/tõna,à Rua 
Marechal Fóruero Peixoto. 314' Centro. União da 9/oria. 00, 84600931, mediante as regras e coedrçi0es 
Ora eststielecrdas neste Edital e denraisdoposdnnos legais pertinentes a espace. ficando lodosos s'den~ 
dos teenldõados de que poderão participar apresentando proposta. sano segue 
1 OBJETOS 
a Terreno urbano sanulasle da Carta de Posse n' 58. situado a Rua 9/queira Campos, antiga rua Afonso Ca-
margo. sesta cidade. rnedordo 17,98 melros de frente pana a reler/da Rua 9/queira Campos; 56,00 melros do 
lado dite/o, cern terreno de Bonde 9/A; e 37.25 melros do lado esquerdo, com terreno de Francisco Caos. 
e 17.93 melros na te/ou de fundos, mas terreno de Bordnt 9/A. Contendo ursa casa construnja de Madona e 
coberta mas telhas de bano, mas Oarrnorsçdo sob o sob n' 6.503. as fis. 278, do trono e 3-Edo2 1  Oficio de 
Registro de Imoseis da Comarca de União da ViEna. constante da rsaricria 5' 14.020 da? Cdcsarrcrlçdo 
do Regrsttode Imonem da Comarca de Unido da Vilon& anladoem R$ 429.093.98. 

Terreno urbano constante da Carta de Titijos de Propriedade s's. 58 e 59, situado a Rua Dano A,4Ai-.o 
Border, antiga rua 9/guerra Campos, senta cidade, com ares de 845.60 m', mas as seguintes medidas emas-
fronlaçites 23.00 melros de frente para a reler/da rua DanoAnldeio Bordel: 37.75 metros do lado direito, mas 
terreno da (ema Bordo 9/A; 37.75 melros do lado esquerdo mas terreno de Seadlm Caos, e 23,00 metros na 
linha de fundos, com terreno de Bordrr 9/& confomre croqui expedido  aprosado pela Prefeitura murricigai 
de União da VtonialPR. contendo uma casa em construção de alvenaria de tidos, toda coberta san telhas 
debano, mim trarsscnçdo anterior sob ri' 7010. asIle. 99.do livro ri* 3-G.do?Oticode Registro delmones 
da Comarca de União da Vitoria 000stanrle da estrada n' 14.026 da? Chrnunscnçdo do Regelo de Irno-
nos da Corrueca de Um/o da Virosa avaliado em P9 558999,00 
o Terreno urbano constante de paire dos Titios de Propriedade 5'V 58e59. situado a Rua Dano Antônio 
Bordo. 203, antiga rua S.uenra Carços nesta cidade de Uru/o da VeoriaaçR. ocim orna de 799,93 m', mas 
as seguistes medidas e cosfroot ações. 21,50 melros de frente para a reler/da sia Dano António Bordo, 
37,75 ~ros do lado esquerdo, pana a Rua Coronel Amazonas. 37.75 nonos do Iodo doe/o san terreno da 
lrmr i 9/A Iriduslna e Comercio, marlorrse oregla esperado e aprovado pela Pedem ara municipal de 
Urs ,,/tóriaIPR, conter/do uma casa em cormtrrjç/o de alvenaria de tloo lado coberta roer telhas de 
bano. cern Oarlscnsç/o anterior sob n 1 7.011.  as Is 97 do bom n°3-O. do 2°Ohcro de Registno de Insosens da 
Comarca do Uro/o da Vilosa maisluete da matricidas' 14,027 da? Cecuriscrição do Registro de lrnrovmn 
da Comarca de Urdo da Vácina, avaliado em R$ 1.485.000,00,  
d.Terreno urbano constante de parte dos Tr/iioode Propsedade rr'58e59, situado  Rua Dano Antose Bor-
do. antiga rua S.qaeiraCarrgios, com amado 283,63 Is', san as segastes medr7tiese confroetaçiten. 12.93 
melros de frente pana a reter/da Rua Da-e Antônio Borde. 37.75 sarros do lado esquerdo. san terreno de 
Marcos Caos, e 12,93 melros na Ideia dos fundos, ossrr terreno de Bordis 9/A isdostna e Comeras, corrtorrrre 
croqui expedido e aprovado pela Prefeitura Mubegial do Uns/o da ir/tona - PR mantendo uma casa mais. 
trioda de madeira e coberta com telhas de bano, com transcnçi/o anterior sob o' 7.036, às Is. 92, do bem 

3-O, do 2 'Ohoude Registro de Irsoseosda Comerciada tini/o da V000a. osristaoleda marrada ri' 14.028 
da? Crrcunscrrçào do Registro de lmonmsda Comarca de União da Virosa avaliado em P941200000. 
e.Terrerro urbano subo n' 107, da quadra n°43, setor 01. distrito 01, parte da Catado Data n 1 99, sduads a 
Rua 1cdoMaio. resta cidade. mas alma de 335.05 &, mas as seguistes sedições ecoefrortlações. 25.50 
do lado direito, de quem o termos olha a Rua, confronta com o terreno de Bordo 9/& 23,50 nre005 do lado 
esquerdo, corri terreno de Elvira R e, do Vascnecelos; e, 14.30 metros na linha de furados, confronta com 
o terreno de Bordo 9/A. de acordo com ocroqui expedido e aprovado pela Prefeitura Munnipal de Uni/o 
da Ar/voa - PR, contendo uma casa construir/a de madorra e coberta com telhas de bano, com Oarscrçdo 
amem sob n'It.379.ás Os. 63.do livro n'3-Ldo 1.' Oficio de Registro delmonensdaCornarcade União da 
V4onA constante da mstrrcria n° 16.985 da 1 Circrtntcnç/o do Registro de Irnoveri da Comarca de União 
da ir/tolha e. Terreno Urbano. marstdordo pelo fole n°08, da Carta de Osta n  133. medindo 25.00 metros 
de frente para a Rua 1' de Maio por 57,50 melros no lado deerto. 59,60 metros os lado esquerdo; Mais um 
terreno urba-roconstante rende n'tOda Catado Da-ao' 199, situado na Rua 1' de Mao, onde mede 25.98 
melros de frente por 55,55 melros de Irados no lado drreo e 57.50 melros de fundos pelo lado diteito. Mas 
um terreno urbano constante no fole n°06 da Cana de Data 5° 123, medindo 25,00 metros de frente para a 
Rua 1 'de Maio por 60,00 metros de fundos pelo lado esquerdo e 59.00 melros de fundos pelo lado dedo 
que referidos lotes na sua lotalrdade e stuaç/o fonrnan uni no bloco, dentro das seguintes drenar frente 
para a referida Rua 1' de Maio; lado direto corri ao Ruas Andre de Barros; lado esquerdo nonr terrenos de 
propnedade do em/os Kurtee. e. funstos, com lerrerro de Bordel 9/A, com oansorrç/o anterior sob ri' 28.700. 
as /o 298.dotivms'3.AD.doOfiasdeRegittrodelnovemdaComacadeflnr/odaVtonaconrolar4eda 
matricida n' lo 076 da 1' Crrcnvnscrsç/o do Registro do Imdeein da Comarca do fio/o da Vitória Andino os 
mosco foram avaliados em conjunto, sornasdo-se P9 4.503000.93 
1 Terreno urbano conotaste da Cada de Posses' 58, situado a Rua Coronel Amazonas. senta Cidade, com 
a ansa 'e 1.79855 W. corri as seguirias medições e coefnorrtaçites. 30.00 metros de frente para a refenda 
Ru 	mi Amazonas. 50,00 melros de tontos á direita. 71.80 metros á esquerda e 29.00 melros na linha 
do 	 lrarroqsç/o anlerron sob ri' 28.798, do 85 293. do livro ri' 3-AD, do t.° OfIcio do Registro de 
noveis da Comarca de União da Vitoria, constarde da matricidas' 14, 077 da 1. Criosroaiç/o do Registro 

de Imoneis da Comarca de Um/o da ir/tona, avaliado em P9129770000. 
Terreno urbano constante de pane do Titio de Propriedades' 59. situado á rua Coronel Aniazooas, mota 

cidade do Unido da VOonialPR. comas seguintes medidas e confrontações; 50.25 melros de frente para a 
Rua Coronel Amazonas, 60,00 melros do lado direto, mas terreno do Bordes Si 57.98 norma do lado ns' 
que/do. mar terreno de Bordel 9/A, e, 36.00 metros na linha de fundos, san terreno de Bordir 9/A, contendo 
uma casa censbuida de madorra e coberta com telhas do bano, com lramscniç/o anterior sob n°28.798. as 
Os 290. do livro n 3-AD. do 1 1  Oficio de Registro de Iffimer; da Comarca de Umilo da Vilíciría. ocoslarítis da 
matricula s' 14,078 da 1° Circunscrição do Regisho de Imoseo da Comarca de Uns/o da A/lona, avaliado 
em P5 1.698987,00 
h.Teneno urbano com anca total de 7.415.63 si', situado a Pua Da-si António tlordir. antiga Rua Siçumra 
Carriços, nesta cidade de Uni/o da WoaaIPR. masntdurdo pelos terrenos de posse no 58, 59 e 62, corrfrov 
tanto por todos os lados com os terrenos do Bordis Si com traoectrç/o anlelon sob o' 28.700. as Is 
293, do livro o' 3-AD, do 1 • Ofras de Registro de Inovem da Comarca do União da Vton& constante da 
matricida n°14.0796a 1 4  Circiarocnç/odo Registro de Irsoveisda Comarca de Urs/oda V'eÕAa. avaliado em 
P9350009800. Observa-se que, desta ama 1.2090m2 foi adqrando pelo Munesçao de Um/o da Vitoria. 
conforme Ao 1914079, portanto. o/o inclusa esta asa sesta dmeaçdo 
Preço Mrnimo, P9 13 942.600.00 (treze mdlshen. novecerilos e quarenta e dois ml, seiscentos mas), coo-
fonnre somatoria das avaliações judiciais. constantes da Planilha de Resumo (Abalizada), constante do rico 
orsento 6762, dos Autos de Patroa ri 0001987-82,20018 16 0174, o/o se admeisdo reduç./o de valor 
li DOS BENS OBJETO DA VENDA Os berro serão uerulsdos no estado em que me encoritrarrr. corno cosa 
corra e delerronoda venda AD CORPUS. sendo apenas enunciativas as reteréncras reste edital e serão 
alenadoO POR LOTE ÚNICO PELO MELHOR PREÇO  GLOBAL mas deus conforme tem V deste Edoal 
11100 VALOR MINI MO DA VENDA DOS BENS: O valor mirsnm para a venda dos bens, constantes dotem 
1. e suas almreas deste Edeal, sena o valor total das avaliações, ou seja. P9 13.942600,00 (treze milhões, 
novecentos e quarenta e dois ml, seiscentos reas), cootonnre sootaórra das avaliações judicias dm 
veia constantes da Ptaodha de Resumo (Atualizada), constarIa do movimento 6762. copo laudos fcíam 
homologados por doas/o de rnouimereo 7471. dos Autos de Faltncia ri. 0001967.82207t.8160174, não 
se admitindo redação de valor 
IV CONDIÇÓES DE PAGAMENTO. 
aAversda podera ser ao/doou de forma paroisata adnrcerdo-seoparielanenloemn ate 18 (dezoito) rireaes 
sempre num entrada mrnrma correspondente a 30% (trinta por sento) do valor da alrenaçdo, e  restante em 

no masrrrsi, 18 (dezoito) prestações mensas, iguais e suossonvos devidamente corrigidas pela varação do 
IPCA rio penrodo 
bins prestações nor/o citmgrdas mensalmente pela variação do IPCA no permito. 
c  valor da entrada e demais parcelas dover/o ser depositados judicialmente em corda vomitada aos Autos 
de Falitricia n 0071997.82 2001.816.0í74, em Olende perante a V Vara Coei da Comarca de União da 
Vitoria, sendo de resçonsstiirdade do comprador a emisodo da respectiva guia de depondo e manprsoaçdo 
do pagamento nestes rrresisos atos 
do comprador dose arcar com o paga-sento do preço, do õrrus e aoesuorros por ventura .sCideren corro, 

tarde do tem V. deste edital, e todos os debita eventualmente nrcidnnles pana a transferência dos bens,  
e Em caso desde haver paga-surdo integrado valor da alienação o osirçinador perder  o valor da entrada 
dos 30% que pagou pelo bern, em favor da Massa Falida do Eoiotin 9/A Indivstiia e Comércio, nem prepizo 
da imediata exeosç/o da garanta independentemente de noticaçdo, podendo ser de imediato i~ na 
posse a Massa Falidas agendada rosa alernaç/o pana venda dos bens em qnienl/o, sOm podendo o osrir-
prador reter os irncoem por eventual rnalizaç/o de benfeitorias, ser/do que no atraso de duas prestações as 
deerras uercer/o ar -necipiadassenle. 
10não pa3amevtodaprsstaç/o na datado seu verlcrrrerilo in'çiorrara na inciotériciade correção morrera-ias, 
juros de riroraa taxa do t%ao rnrés, e mirado 2%, sorri prepozodo deposto na alrsea arteron 
V.ÕNUS; O ooslprador se obriga pelos deus das dividas inerentes aos imoves objeto desta aleriai tosto 
as Manope de Urri/oda Vitória, resflonsdevdo pelos seio dobrtos principais no importe do P93 042564.67, 
pcsç/o em 1999'2021, e messaros cornvsçorvtentes que poruenlura incidirem 
ir/ LOCAÇÕES; Existem locações vigentes em alguns dos inrovein, copo contratos poderão ver previamente 
EnrsslradOs furto ao Sardico pelos interessados 
VII HIPOTECA' Em garantia as fel cumprimento das obrigações assunsidus pelo comprador dos i moveis 
cdgeto da alisnaç/o. Ata/o gravados com teus reais. em hipoteca ludicral em favor da Massa Falida do 
Borde 9/A Industria e Conotou, estes nresrrron nevem cuja bana do gravame dar-se-a quando daqueaçáo 
dalstalidade do preço da compra e da A/MaçOm integral dos ônus descrdos no dom V retro 
VIII .PROPOSTAS 
a,As propostas, enosrrardas em envelopes lacrados, devem ser enoegues ao Escrivão da 1' Vara Civel da 
Comarca de Uns/o da Virosa nredanle rembo, e doerIas pelo pia, no dia e hora designados nos ariuncros. 
penaste o nados e os interessados que compareosnenh lavrando o estas/o o auto respeidino, por lodos 
assisado, e juntando as propostas as autos da 1 aldrroa 
b Em aterrç/o ás restoçdes tomponaras de acesso as edifício do Forem. ndusrne mm funcionamento das 
unidades policias, em razão das medidas sarnavas de combate á dssemmsaç/o do novo cormravrrsu, os 
esreressados na apreseslaç/o de proposta dever/o realiza o preso agendamento mas a Secretaria da 1° 
Vara Cisel desta Comarca )n'betelnnre 42 9881f 1445) pana entrega dos ernunlopes lacrados. 
CA proposta apresentada por pessoa toca os ,ur/dioa deve conter voeis ou denominação social. CPF os 
Clani, eodereço e telefone do proporreste. preço total ofertado, erprenoo em algarismos, rosna-os o por /o-
terno. em moeda comente do pais, sem er,rerrdas, rasuras, ressalvas os entrei inhas que possam tema adiara 
dardo hrlerpretaçoes; doida-ação expressa da Iorrna do pagamento, se a sota ou parcelar/arrende, e, neste 
caso, qual o ostor da entradA obsitruados os ternos e maobçities deste editai local, data e assinatura do 
proponorrite ousou pra/miador, cuja procuração deverá esta acompanhada da proposta e inoenda pinto man 
esta no eriselope. No cano de proposta de pessoa jurídica, deverá ser anexado a proposta o ao coesteulsio 
ou documento equivalente que comprove a condição do representaste legal do pncçiosnnle que a a-ui 
d.0 s indico. em vistes quatro horas, açresoetaa as Juiz anua informação sobre as propostas. ndrcaodo 
qual a melhor. O juiz, ouvindo, em três das, o bento e o represenlante do Ministeno Padico, decidia, orde-
na-ido, se autorizar a senda, a rivpndiÇdv do u,npecrso atuara 
e Os credores podem lazer as reidanrações que enteroierrivr ate o norirento de subirem os autos a coo-
duo/o do pia 

Pana paticgiar o interessado devera apresenta propensa marta, em envelope lacrado, fazer a sua p0. 
posta por LOTE UIdCO PELO MELHOR PREÇO  GLOBAL, cuja efetnvaç/o da açuoiç/o somente da-se-a 
mediante a hosnologaç/o judicial 
gO pagarrerio do preço da melhor proposta POR LOTE UPOCO PELO MELHOR PREÇO GLOBAL devera 
seguir ao condições do paganseefn descritas no dom IV retro. (cardo certos os proponentes de que, por 
ocasi/o da alieoaç/o. derem/o estar aptos a fazer o pagamento do preço á outa os da entrada no prazo 
de 24 (vinte e quatro) Foras. contados da data em que o juiz autorizar a venda, rrrediarite depondo judicial 
vinculado aos Autos do Falência ri' 0001987.82 2001,8 160174. em trAnsite na 1° Vara Comi da Co~ 
de União daVitoria 
h.A melhor proposta para os interesses da Massa Falda mera tida corno neridedora e o crderro a ser em-
pregado nora ode maior e melhor preço entre ao pnoçosoas ofertadas Não ser/o acentos crer/rIos a que a 
Massa Falida oiça devedora coroo tovmas de pagamento do valor do bem Propostas irifeiores as preço 
mmsmrso, conotaete si tem III deste ndtal. serão devdassfrcadar. Propostas individuais por inovem serão 
desclassécadas 
lX.lNFOtAÇÓ€S Mais nifonnações como Sindico pelo fone (42) 3522.1878 
E, pana que chegue as maslredrirerrlo dos fleressados e produza os efeitos pretende/os, e expedido 
Presente Edital de Alienação, o qual sena publicado na toena da Len 
União da Vtuoa, 21 de setembro do 2021 

MAIJRICIO PLAntO MAGMNI 
SINDICO DA MASSA FALIDA DE BORDIN 9/A INDUSTRIA E COMÉRCIO 

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

1 0  SERVIÇO DE REGISTRO DE (MÓVEIS 
PolIndO EXECUTIVE CENTER UNIÃO 

heriantO 3n1.bu 'i,i'aar, 199. 8nten, .s1 - Fomes. tloenO2t 3tifl-364e, 

REINAR SELEME 
Agente Delegado 

CPF 006,394,009-49 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Noti(rcoçúo do R. PEREIRA & FILHOS LTDA- 

IBELIrIAR SELEME, registrador do 1 °  Serviço do Registro de Imóveís da 
Connca de união da Vitória, Estado do Parsirsá, faz saber, a todos quantos 
virem o presente editel Ou dieta noticia 8/terem que, tendo restado Irsustrada a 
rntirmaÇOo pelo correio, com aviso de recebimento, maIs, voe termos dos artigos 
212 e 213 da Lei n' ti 015113 (Lei rios Registros Públicos). NOTIFICAR, a 
PEREIRA & FILHOS LTOA, que se encontra em tapar incerto e rido sabido. 
para que nos termos dou patõgrodos 27 e Y .  dor artigo 213-1I da retocada Lei, 
se rnavrfcsle no prazo de (15) quinze dias, acerca da anuéncia' Ou 
•étnpugnaçdo ao rendo de INSERÇÃO  DE MEDIDAS ]LINEARES E 
COWFRONTAÇCIES inteiptinsto esIvajud'ici'nemito por Lomival Antorso 
Sgulssardt (Lert( Metesse Pereira Sguussardi & Cia lida). no imóvel de sua 
propnedade, situado erre um loto de terreno rural da cidade de General Carneiro 
- PR, matriculade sob isn 22.323, douto 1 0  Oficio de Registro de (morreis. o qual 
confronta coem V,Sa., para retlfrcaçao de área e inserção de bimltnofes, 
conforma tevsntsensms topográfico, do técnico agrícola Itorenstal Luiz Casar 
Paczko . Registro CFTA: 134855389978, fazendo necessário para tanto, a 
coiicorrttivcia dos ccelfromitantes Segundo o parágrafo 4' do artigo 213. da 
mesma ei, com edeocio cio çctnfrot'rIante. presumo-tio a confimsada á anufiticio 

deste. Eventual dtscordárscua posterloe ao trantsoutso do prazo. ser/sorte poderá 

ser drucutrda em julZci. E. para que chegue ao seu conlsemtirriOettO, lavrei o 
prriseuite edita; que socO publicado no Jornal de maior crrcutaçBo local, durante 

três 3l 3 au consecutr,ios. Dedo e passado nesta cidade de Unido da Vdór'na. 
aos 27 ar, setembro riem 2021 - 

O. REGISTRADOR_______  

Aviso 0€ LICITAÇÃO 
CREDEIiCLAMENTO 20(2021 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE IMOVEL 
PARAALUGUEL SOCIAL 

A Prefeitura Municipal do Cruz Machado - PR 
torna prEitos a abertura de Cendesciasento 
ob1eboarsto credencoam interessados que preen-
cham os requis itos previstos neste Edital pana 
presta- a adminstraç/o os servIços de locação 
de morrei mesadernial pana serve sano aluguei 
social pana famílias em situação de vianerdodo 
dado social, discrrrnsnadoo no anexo 1, a serem 
recorrera/os sair base nos preços Lua-atuo pela 
adinunislraç/o Ente cvedencuamenlo encontre-
-se fundamentado nas disposuçi5es cordadas na 
Conoibtaiç/o Federal, Lei  664193. Lei Estadual 
15.608, Decreto Estadual n5  4507109. Lei Muni-
cipal 501418/2013  e demais disposições legais 
e reguianrentares açlrcaneis á espeoe. meduanle 
a cisebraç/o de "trato de credenciamevto de 
prestaç/o de serviços, osedsrmve ao condições 
estabeleodas rente edital nem seus arrenos 
O teoslamemio dos pnntocolos ocorrer/o a pata 
do dia 05/t012021 as 16;00 (dezesaems) horas até 
o dia 25/10(2021 as 98.3615. O ceedesciasrerto 
lera validado de 12 (doze) meses, podendo 
duraste seu penodo de eigérioa receber nonos 
cnederrciados que serão dansdisados nos prazos 
nsbnrodos noedeal 
O Edital completo podema ser obtido pelos use. 
rensadas na CPL pelo endereço eletrônico httplI 
o.pmcins.pr.gue.bm/. Quaisquer danadas conta-
lar pelo telefone (42)3554-1223 ramal 243. 
Cruz Machado. 04 de outubro de 2021. 

Presidente da CPI 
Vera Maria Beszati kraeczpli 

Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui no 

• Assembleias 

• Demos/trações fínancarlras 
• Betonços 

AVISO 0€ SUSPENSÃO 
TEMPORAFEA DE DOTAÇÃO 

PROCESSO 199/2021 
PREGÃO ELETRÕIIBCO 0012021 

A Pregueda de Cruz Machado, niosneada atranes 
da Portaria o' 1412021, no uso do suas alrfrro-
çdes legas torna patéco para coohecasertn 
dos intevessados, a Siuspenm/o lemporana da 
Indaç/o divulgada atraies do edeal n°85/2021 
modalidade Pregão Eletrônico, mancada paira o 
dia 081012021 as 8930, remado por ctifelo a pres-
taç/o de seuvrpos de transporte evada para a 
regi/o do Centro de otto trfectsado, destinados 
aos aliarmos da Rede Básica do crismo desta eu-
s'alidadn 
MOTIVO: Em ortode de Apontamento Pretenso 
na do Acompanhamento - APVu ri' 21476 do 
TCB-PR. Indomrsarnos ainda que a nona data da 
serro/o de disputa soma informada atrases dos 
nsesirnos mos do drvslgaç/o Manados ate-
rroenrerite. 
Cruz Maidrado. 01 do Om/oEme de 2021. 

Vera Mala Berizás Kmaeczyb 
Pregoeira 

AVISO DE SUSPENSÃO 
TEMPORARIA DE UOTAÇÂO 

PROCESSO 19912021 
PREGÃO ELETRÔNICO 84/2021 

A Pregoeira de Cruz Machado. nomeada atrases. 
da Ponansa 5' 1412021, no uso do suas atnrbmr-
çites legais, torna publico para conhecimento 
dos interessados, a Sumperrs/o temporana da 
Icdaç/o drvuigada atraves do easal n°8412021, 
nnotardade Pregão Eletrônico, mancada para 
o dia 0441412021 às 0930, tendo por objeto a 
prestaç/o do serviços de trar5e escota pana 
a região do Detrito do Sarda-ia. donlõiados ano 
alsrov da Rede Banca do ensino desta musica 

paladar/e 
MOTIVO: Em usrtiade de Apontamento Prebmu-
na de Asanpanhamenlo - APA n' 21476 do 
TCE-PR. Inlomniariros airada que a morsa data da 
sess/o de itispnia sena rritosnnada atrases dos 
mesmos meios de dieigaçde utEzadoir ante-
rinrrnsrte 
Cruz Machado, 01 de outidoOde 2021 

- 

Vera Maria Be,nnzefu Kraemzyh 
Pregoeira 


