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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO II 

Aos 13 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sala 	/uditório 
Municipal, do prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. Vitória, n° 251. Bairro Centro, a Lresidente 
da Comissão de Licitações, Sra  Vera Maria Benzak Krawczyk e membros da Equipe de Apoio. 
S ra Lilian Maciel de Oliveira e Sr° Luiz Fernando Soares Gabelini para abertura da sessão pública 
de análise dos documentos dos interessados na chamada Pública n 00312022. 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: 

• Luciola de Paula, CP 
• João Daniel dos SantC 
• Oseias Paulo Santos, 
 Scheila Hutchok, CPI 

• Associação Polono Brasileira, CNPJ:31 .415.750/0001-58 
• Everton Garrafa, CPF 
• Luiza Andressa BojarTrankembergerNPJ: 46.072.058/000i-'i 1 
• Valéria Sandra Hllareski, CP 
• 	Willian Guth, 
• Alexandre Antoniczei Júnior. CP_ 

A proponente Elenice Frenzel protocolou desistência do hox 2. para o quai havia se 
credenciado na primeira sessão pública. O referido pedido será encaminhado ao Denartamento 
Jurídico para análise e considerando o pedido de desistência. o box será redistribuido entre os 
interessados credenciados. 

Os envelopes protocolados pelos interessados Willian Guth e Oseias Pai.o Santos 
constavam os espaços referente ao box 03, os quais já foram preenchidos na primeira data de 
abertura deste chamamento, entramos em contato com ambos os quais demonstraram interesse 
para o box 2. 

Ressaltamos que para o box 4 houve três interessados sendo Scheia Hutch'K. Luiza 
Andressa Bojarski Frankernberger e Valéria Sandra Hllareski. após o sorteio reaiizadr ., espaço 
4 ficou com a interessada Scheila Hutchok. Para o box 6 também teve ires interessados, sendo 
Luciola de Paula, Associação Polono Brasileira e Everton Garrafa. e após o sorteio realizado, o 
box 6 ficou para a proponente Luciola de Paula. Conforme item 7.2 do edital foi realizado sorteio 
para estes boxes, o qual foi acompanhado pela Assessora da Administracão Morgar.a Wollinger 
Gauer. 

Conforme item 3.3 do edital, caso não haja interessados a lados os espaços o ivlunicipio 
poderá redistribuir entre os interessados cadastrados, mediante nagamento e ut'zação de 
espaços contíguos." Neste caso, A Comissão de Licitação entrou em contato telef6nico com 
interessados para verificar se possuíam interesse em outros espaços 

Ressaltamos que os proponentes Valéria Sandra Hilareski e a Associação Polono Brasileira 
demonstraram interesse no box 7. sendo realizado o sorteio entre ambas. nermanecendo com o 
espaço a proponente Valéria Sandra Hilareski. Após o sorteio. envamos em contato novamente 
com a Associação Polono Brasileira não manifestou interesse em outro espaço. 

O Proponente Everton Garrafa, informou que possui interesse nn esoaco 10. Ressaltamos 
que para o espaço n° 2 demonstraram interesse Willian Guth, Osnas Pao Sanla e Luza 
Andressa Bojarski Frankemberger. Após realizado o sorteio, o bov ; `cÕu com a ieressada 
Luiza Andressa Bojarski Frankemberger. O proponente Oseias Pajio Santos informoL que não 
possui interesse em outro espaço, e o proponente Willian Guth ma - ifesloi i interesse :,, hox 11. 

Após o sorteio realizado a divisão dos boxes ficou da seguinte maera 
• Boz 2 - Luiza Andressa Bojarski Frankemberger 
• Box 4 - Scheila Hutchok 
• Box 6 - Luciola de Paula 
• Box 7 - Valéria Sandra Hilareski 	 - 
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• Box 9 - João Daniel dos Santos 
• Box 10 - Everton Garrafa 
• 	Box 11 - Willian Guth 
• Box 12 - SEM INTERESSADOS 
• Box 13— SEM INTERESSADOS 
• Box 14 - Alexandre Antoniczei Júnior 
• Box 16— SEM INTERESSADOS 

O resultado será publicado no sitio da prefeitura municipal www.pmcrn.pr .qov. 

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

Ct  — 
Vera Maria Benzak Krawzcy' 

Presidente da CPL 

L=Z~"andõ-go5res Gabelini 
 da CPL 

-___ 
Lian Maciei de 0:1eira 

Membro da CP,- 
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'Scheila Hutchok. 
CPF062.256.779-92 

'Associação Polono Brasilei-
ra. CNPJ:31.415.750/0001-58 

'Everton Garrafa, CPF 
069.355.149-67 

'Luiza Andressa Bojar-
ski Frankemberger, CNPJ 
46.072.058/0001-41 

'Valéria Sandra Hllareski, 
CPF: 092.560.769-00 

•Willian Guth. CPF: 
036.908.549-38 

'Alexandre Antoniczei Júnior, 
CPF: 056.611.049-01 

A proponente Elenice Fren-
zel protocolou desistência do 
box 2, para o qual havia se 
credenciado na primeira ses-
são pública. O referido pedido 
será encaminhado ao Depar-
tamento Jurídico para análise 
e considerando o pedido de 
desistência, o box será redis-
tribuído entre os interessados 
credenciados. 
Os envelopes protocolados 
pelos interessados Willian 
Guth e Oseias Paulo Santos 
constavam os espaços  refe-
rente ao box 03, os quais já 
foram preenchidos na pri-
meira data de abertura deste 
chamamento. entramos em 
contato com ambos os quais 
demonstraram interesse para 
o box 2. 
Ressaltamos que para o box 
4 houve três interessados 
sendo Scheila Hutchok. Luiza 
Andressa Bojarski Frankem-
berger e Valéria Sandra HIla-
reski. após o sorteio realizado 
o espaço 4 ficou com a inte-
ressada Scheila Hutchok. Para 

o box 6 também teve três 
interessados, sendo Luciola 
de Paula, Associação Polono 
Brasileira e Everton Garrafa, 
e após o sorteio realizado, o 
box 6 ficou para a proponen-
te Luciola de Paula. Conforme 
item 7.2 do edital foi realiza-
do sorteio para estes boxes, 
o qual foi acompanhado pela 
Assessora da Administração 
Morgana Wollinger Gauer. 
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 entrou em contato 
telefônico com interessados 
para verificar se possuíam in-
teresse em outros espaços. 
Ressaltamos que os propo-
nentes Valéria Sandra Hila-
reski e a Associação Polono 
Brasileira demonstraram in-
teresse no box 7, sendo rea-
lizado o sorteio entre ambas, 
permanecendo com o espaço 
a proponente Valéria Sandra 
Hilareski. Após o sorteio, en-
tramos em contato novamen-
te com a Associação Polono 
Brasileira não manifestou in-
teresse em outro espaço. 
O Proponente Everton Gar-
rafa, informou que possui in-
teresse no espaço 10. Res-
saltamos que para o espaço 
n 2  2 demonstraram interesse 
Willian Guth, Oseias Paulo 
Santos e Luiza Andressa Bo-
jarski Frankemberger. Após 
realizado o sorteio, o box 2 
ficou com a interessada Luiza 
Andressa Bojarski Frankem-
berger. O proponente Oseias 
Paulo Santos informou que 
não possui interesse em ou-
tro espaço, e o proponente 

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N. 2  003/2022 

ATA DE RECEBIMENTO E 
JULGAMENTO II 

Aos 13 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 a Av. Vitória, n 9  251, Bair-
ro 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 9  Luiz Fernando 
Soares 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 9  003/2022. 
foram observadas as condi-
ções gerais referentes á ha-
bilitação onde constatou-se a 
presença dos seguintes inte-
ressados: 

•Luciola de Paula, CPF: 
783.408.029-68 

'João Daniel dos Santos, 
CPF: 005.724.869-95 

•Oseias Paulo Santos, CPF: 
026.602.899-02 
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Willian Guth manifestou inte-
resse no box 11. 

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

Lilian Maciel de Oliveira 
Membro da CPL 

tjti3O 

•Box 2 - Luiza Andressa Bo-
jarski Frankemberger 

•Box 4 - Scheila Hutchok 

•Box 6 - Luciola de Paula 

•Box 7 - Valéria Sandra Hila-
reskí 

Box 9 - João Daniel dos 
Santos 

•Box 10 - Everton Garrafa 

•Box 11 - Willian Guth 

•Box 12 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 13 - SEM INTERESSA-
DOS 

•Box 14 - Alexandre Anto-
niczei Júnior 

'.'•Box 16- SEM INTERESSA-
DOS 

o resultado será publicado 
no sitio da prefeitura munici-
pal www.pmcm.pr.gov.br . 

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 Gabe- 
lini 

Membro da CPL 


