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ATA DE CHAMADA PÚBLICA DESERTA 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois, às nove 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, Sr8  Vera Maria Benzak Krawczyk e membros 
da Equipe de Apoio, S ra Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Luiz Fernando Soares Gabelini para 
realizar os procedimentos relativos a CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022, cujo objeto é a 
seleção de pessoas jurídicas atuantes no comércio de livros (livreiros, distribuidoras e editoras) 
interessadas em participar da 8a FEIRA DO LIVRO DE CRUZ MACHADO, a qual será 
realizada de 07 a 11 de novembro de 2022. Tendo em vista o não comparecimento de 
interessados nesta Chamada Pública, a Comissão Permanente de Licitação declara o 
presente processo DESERTO. Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os 
trabalhos com a lavratura desta ata que vai assinada pelos membros, ficando desde já os 
autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será afixada no quadro próprio 
de avisos dos procedimentos licitatórios desta Comissão, para conhecimento dos 
interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 	 ( 	rnoSoarelin i  
1V em ro da CPL Membro da CPL 
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participar da 8 FEIRA DO LI-
VRO DE CRUZ MACHADO, a 
qual será realizada de 07 a 11 
de novembro de 2022. A re-
abertura da sessão pública 
ocorrerá no dia 27 de outu-
bro de 2022, às 08:30 horas, 
qual está prorrogada até essa 
data. 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

ATA DE CHAMADA PUBLICA 
DESERTA 

Aos dez dias do mês de ou- 
tubro de dois mil e vinte dois, 
às nove horas, reuniram-se na 
sala de Auditório Municipal, 
do prédio da Prefeitura Muni- 
cipal, sito a Av. Vitória, n 2  251, 
Bairro Centro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr 
Vera Maria Benzak Krawczyk 
e membros da Equipe de 
Apoio, Sr Lilian Maciel de 
Oliveira e Sr  Luiz Fernando 
Soares Gabelini para reali- 
ar os procedimentos relati- 

a CHAMADA PÚBLICA 
N 2 002/2022, cujo objeto é a 
seleção de pessoas jurídicas 
atuantes no comércio de li- 
vros (livreiros, distribuidoras 
e editoras) interessadas em 
participar da 8 12  FEIRA DO LI- 
VRO DE CRUZ MACHADO, a 
qual será realizada de 07 a 11 
de novembro de 2022. Tendo 
em vista o não compareci- 
mento de interessados nesta 
Chamada Pública, a Comis- 
são Permanente de Licitação 
declara o presente processo 
DESERTO. Nada mais haven- 
do a relatar, esta Comissão 
encerra os trabalhos com a la- 
vratura desta ata que vai assi- 

nada pelos membros, ficando 
desde já os autos com vistas 
franqueados aos interessa-
dos. Esta ata será afixada no 
quadro próprio de avisos dos 
procedimentos licitatórios 
desta Comissão, para conhe-
cimento dos interessados e 
para que surta os efeitos de 
publicação conforme deter-
mina a lei. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CPL 

Luiz Fernando Soares 
G a bel i n i 

Membro da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n2  
110/2022 

PROCESSO n 2 .226/2022 

OBJETO: Constituí objeto 
desta licitação a contratação 
de empresa especializada 
para fornecimento de licen-
ça de uso de software, com 
número ilimitado de usuários, 
bem como serviços de im-
plantação, treinamento, su-
porte técnico e manutenção 
mensal, necessários à auto-
mação e a gestão online e in-
tegrada da prestação de ser-
viços do SUAS à população 
do município de Cruz Macha-
do, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO-
POSTAS: das 16:00 do dia 
11/10/2022 às 08:00 horas do 
dia 25/10/2022. 

ABERTURA E JULGAMEN- 

TO DAS PROPOSTAS: das 
08:01 às 08:29 horas do dia 
25/10/2022. 	0000;'8 
INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS: às 08:30 
horas do dia 25/10/2022 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PRE-
GÃO: Plataforma Eletrônica 
Bolsa de Licitações e Leilões, 
através do sítio eletrônico 
www.bllcompras.com  "Aces-
so Identificado no link - lici-
tações". 

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

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

O edital completo estará à 
disposição dos interessados 
no site www.bllcompras.com , 
na Prefeitura Municipal, sala 
de Licitações, Av. Vitória, 251, 
Centro, Cruz Machado/PR, no 
sítio eletrônico: www.pmcm. 
pr.gov.brlink licitações. 

Cruz Machado, 10 de outubro 
de 2022 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO n 2 . 

111/2022 
PROCESSO n 9 . 227/2022 

OBJETO: Constituí objeto 
desta licitação a contratação 
de empresa especializada 
para prestação de serviços 
e locação dos equipamentos 
de telefonia via IP. destinado 
a prédios e serviços públi-
cos desta municipalidade, em 


