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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 

Aos 06 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na saia d' Auditório 
Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, no 251, Bairro Centro, a Presidente 
da Comissão de Licitações, Sra Vera Maria Benzak Krawczyk e membros da Equipe de Apoio. 
Sr° Clediumar Nakalski e Sr° Luiz Fernando Soares Gabelini para abertura da sessão pública de 
análise dos documentos dos interessados na chamada Pública no 003/2022, cujo objeto é a 
Concessão e exploração Comercial de espaços na Festa dos 70 anos do Município de Cruz 
Machado, a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente ano. Conforme previsto no Edital n° 
00312022, foram observadas as condições gerais referentes à habilitação onde constatou-se a 
presença dos seguintes interessados: 

• Vanessa Caroline do Amaral, CPF: 078.748.979-43 
• 	Elenice Frenzel, CPF: 094.638.579-31 
• Rene Ortiz, CPF: 048.302.359-00 
• Metzger e Andrade Ltda, CNPJ: 32.618.99710001-34 
• 	Daniela Gavasso Wierbicki, CNPJ: 35.188.18510001-94  
• Everton Garrafa, CPF: 069.355.149-67 
• Alexandro Gruber, CPF: 070.180259-66 
• 	lvanilson de Souza, CNPJ: 37.181.266/0001-98 

Durante a análise dos documentos de habilitação, verificou-se que o proponente Rene Ortiz 
não apresentou o comprovante de residência. Sendo que será solicitada com piemen!ação da 
documentação, em conformidade com o Art.11 do Decreto Estaauai 450712009 Ressaltamos 
que para o box 1 houve dois interessados sendo Metzger e Andrade Ltda e Vanessa Caroline do 
Amaral. E para o box 17 também teve dois interessados, sendo Metzger e Andrade Ltda e 
Ivanilson de Souza. Conforme item 7.2 do edital foi realizado sorteio para estes boxes. o qual foi 
acompanhado pela controladora interna e demais representantes Oresentes. 

Após o sorteio realizado a divisão dos boxes ficou da seguinte maneira. 
• Box 1 - Metzger e Andrade Ltda, 
• Box 2 - Elenice Frenzel; 
• Box 3 - Rene Ortiz 
• Box 4 - SEM INTERESSADOS 
• Box 5 - Daniela Gavasso Wierbicki 
• Box 6 - SEM INTERESSADOS 
• Box 7 - SEM INTERESSADOS 
• Box 8 - Everton Garrafa 
• Box 9 - SEM INTERESSADOS 
• Box 10 - SEM INTERESSADOS 
• Box 11 - SEM INTERESSADOS 
• Box 12 - SEM INTERESSADOS 
• Box 13 - SEM INTERESSADOS 
• Box 14 - SEM INTERESSADOS 
• Box 15 - Alexandro Gruber 
• Box 16 - SEM INTERESSADOS 
• Box 17 - Ivanilson de Souza 

Conforme item 3.3 do edital. "caso não haja interessados a todos os espaços o Município 
poderá redistribuir entre os interessados cadastrados, mediante pagamento e utilização de 
espaços contíguos." Neste caso, A Comissão de Licitação questionou as empresas oresentes 
na sessão pública, sendo Metzger e Andrade Ltda e lvanilson de Souza. as quais cuaram não 
ter interesse em outros boxes. Para os demais interessados o Município entrará em contato 
telefônico, para verificar se os mesmos possuem interesse em mais algum box. 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcrn.pr.qcvbr. será 
concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar desta data. 
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Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 	siaenie 

CRUZ MACHADO 
,It 

membros da Equipe de Apoio e profissionais presentes. 

ú~ , 

Vera N~Benzak Krawzcyk 
Presidente da CPL 

lediu -N-aísk 
ZWb~roda CPL 	 Membro da CPI- 
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EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N. 9  003112022 

ATA DE RECEBIMENTO E 
JULGAMENTO 

Aos 06 dias do mês de de-
zembro de dois mil e vinte e 
dois, reuniram-se na sala de 
Auditório Municipal, do pré-
dio da Prefeitura Municipal, 
sito aLAv. Vitória, n 9  251. Bair-
ro Cntro, a Presidente da 
Comissão de Licitações, Sr 

ra Maria Benzak Krawczyk 
membros da Equipe de 

Apoio. Sr  Clediumar Nakal-
ski e Sr 2  Luiz Fernando So-
ares Gabelini para abertura 
da sessão pública de análise 
dos documentos dos interes-
sados na chamada Pública 
n 9  003/2022, cujo objeto é a 
Concessão e exploração Co-
mercial de espaços  na Festa 
dos 70 anos do Município de 
Cruz Machado, a realizar-se 
no dia 14 de dezembro do 
corrente ano. Conforme pre-
visto no Edital n 2  003/2022, 

ram observadas as condi- 
ões gerais referentes á ha-

bilitação onde constatou-se a 
presença dos seguintes inte-
ressados: 

•Vanessa Caroline do Amaral, 
CPF: 078.748.979-43 

•Elenice Frenzel, 
CPF: 094.638.579-31 

-Rene Ortiz, CPF: 
048.302.359-00 

•Metzger e Andrade Ltda. 
CNPJ: 32.618.997/0001-34 

•Daniela Gavasso Wierbicki, 

CNPJ: 35.188.185/0001-94 

•Everton Garrafa, CPF: 
069.355.149-67 

•Alexandro GrLiber, CPF: 
070.180.259-66 

•lvanílson de Souza, CNPJ 
37.181.266/0001-98 

Durante a análise dos docu-
mentos de habilitação, veri-
ficou-se que o proponente 
Rene Ortiz não apresentou 
o comprovante de residên-
cia. Sendo que será solicitada 
complementação da docu-
mentação, em conformidade 
com o Art.11 do Decreto Es-
tadual 4507/2009. Ressalta-
mos que para o box 1 houve 
dois interessados sendo Met-
zger e Andrade Ltda e Vanes-
sa Caroline do Amaral. E para 
o box 17 também teve dois 
interessados, sendo Metzger 
e Andrade Ltda e lvanilson 
de Souza. Conforme item 7.2 
do edital foi realizado sorteio 
para estes boxes. o qual foi 
acompanhado pela controla-
dora interna e demais repre-
sentantes presentes. 

Após o sorteio realizado a di-
visão dos boxes ficou da se-
guinte maneira: 

• Box - Metzger e Andrade 
Ltda ., 

•Box 2 - Elenice Frenzel: 

'Box 3 - Pene Ortiz 

•Box 4 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 5 - Daniela Gavasso 
Wierbicki 

•Box 6 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 7 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 8 - Everton Garrafa 

•Box 9 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 10 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 11 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 12 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 13 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 14 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 15 - Alexandro Gruber 

•Box 16 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 17 - Ivanilson de Souza 

Conforme item 3.3 do edital, 
"caso não haja interessados 
a todos os espaços o Municí-
pio poderá redistribuir entre 
os interessados cadastrados, 
mediante pagamento e utili-
zação de espaços contíguos." 
Neste caso, A Comissão de 
Licitação questionou as em-
presas presentes na sessão 
pública, sendo Metzger e 
Andrade Ltda e lvanilson de 
Souza, as quais citaram não 
ter interesse em outros bo-
xes. Para os demais interes-
sados o Município entrará em 
contato telefônico. para veri-
ficar se os mesmos possuem 
interesse em mais algum box. 
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O resultado será publicado 
no sitio da prefeitura muni-
cipal www.pmcm.pr.gov.br, 
será concedido o prazo re-
cursal 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 
e profissionais presentes. 

Vera Maria Benzak Krawzcyk 
Presidente da CPL 

Luiz Fernando Soares 
Gabelini 

Membro da CPL 

Clediumar Nakalski 
Membro da CPL 

DECISÃO DE RECURO 

PROCESSO 198/2022 
TOMADA DE PREÇOS 

004/2022 

A Comissão Permanente de 
Licitações, através do Depar- 
tamento de Compras e Lici- 

ções resolve comunicar a 
decisão de Recurso adminis-
trativo interposto pela em-
presa JULLIAN L STULP E 
CIA LTDA: 

1. ConLui-se pelo INDEFE-
RIMENTO do recurso apre-
sentado pela recorrente e, 
informa-se que após análise 
realizada, pautada na dou-
trina e jurisprudência con-
clui-se pela manutenção da 
HABILITAÇÃO da empresa 
AQUABONA ASSESSORIA 
AMBIENTAL E SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA. Im-
portante destacar que esta 
justificativa não vincula a de-
cisão superior acerca da ad- 

judicação e homologação 
do certame, apenas faz uma 
contextualização fática e do-
cumental com base naquilo 
que foi carreado a este pro-
cesso, fornecendo subsídios 
à autoridad: administrativa 
superior, a quem cabe à aná-
lise desta e decisão. Encami-
nhe-se a presente decisão ao 
Prefeito desta municipalidade 
para sua apreciação final, de-
vendo dar ciência a empresa 
recorrente e recorrida. 

Cruz Machado: 05 de dezem-
bro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

AVISO DE PRORROGAÇAO 
DA SESSÃO PÚBLICA N 2  

003/2022 

O Município de Cruz Macha-
do. através do Departamen-
to de Compras e Licitações, 
com fulcro na lei .666/93 e 
alterações posteriores, vem 
por meio deste, comunicar 
a reabertura da sessão Pú-
blica da chamada pública n 9  
003/2022, cujo objeto é Con-
cessão de Exploração Co-
mercial de espaços, na Festa 
dos 70 anos do Município de 
Cruz Machado, a realizar-se 
no dia 14 de dezembro do 
corrente ano. A reabertura se 
faz necessária, diante da va-
cãncia de alguns espaços que 
não restaram preenchidos na 
primeira sessão pública. Des-
se modo, em atenção ao item 
3.3 do edital, será realizada 
uma nova sessão pública, a 
fim de preencher os espaços 
n 9  4,6,7,9,10,11.12,13,14 e 16. A 
reabertura da sessão pública 
ocorrerá no dia 13 de dezem-
bro de 2022, às 11:00 horas. 

qual está prorrogada até essa 
data. 

Cruz Machado, 06 de dezem-
bro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente CPL 

AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO 198/2022 
TOMADA DE PREÇOS 

004/2022 

O município de Cruz Macha-
do - PR, por meio da Comis-
são Permanente de Licitação, 
torna público aos interessa-
dos que, decorrido o prazo 
legal para recurso, e nos ter-
mos do Edital, o Envelopes B, 
contendo as Propostas Técni-
cas, das licitantes habilitadas, 
será aberto em reunião públi-
ca a realizar-se no dia 15 de 
dezembro de 2022 às 08:30 
horas, no Auditório Municipal 
da Prefeitura de Cruz Macha-
do, sito à Avenida Vitória. 251, 
Centro. Solicitamos enviar re-
presentante legal da empresa 
munido de cédula de identi-
dade, caso não seja o mesmo 
representante credenciado 
na abertura do certame, este 
deverá apresentar ainda Pro-
curação para credenciamen-
to conforme Anexo do Edital. 

Cruz Machado, 05 de dezem-
bro de 2022. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 
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