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CREDENCIAMENTO n°. 1012022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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, Sra 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 pela presidente 
membros da Equipe de Apoio. 
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Vera Maria Benzak Krawczyk 
Presidente da CPL 

Lilian Maciel de Oliveira 
	

L 	Fe an 	oares Gab_elini 
Membro da CPL 
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CREDENCIAMENTO n 2  
10/2022 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Aos vinte e nove dias do mês 
1e novembro de dois mil e 

"-inte dois. às nove horas, reu-
niram-se na sala de Auditório 
Municipal, do prédio da Pre-
feitura Municipal, 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 Li-
lian Maciel de Oliveira e Sr 2  
Luiz Fernando Soares Gabe-
lini. para a sessão pública do 
processo de credenciamento, 
o qual objetiva credenciar in-
teressados que preencham 
os requisitos previstos neste 
Edital para prestar à adminis-
tração os serviços de locação 
de imóvel residencial para 

servir como aluguel social Vera Maria Benzak Krawczyk 
para famílias em situação de 

	
Presidente da CPL 

vulnerabilidade social, discri- 
minados no anexo 1, a serem 	Lilian Maciel de Oliveira 
remunerados com base nos 	Membro da CPL 
preços fixados pela adminis- 
tração 	 Luiz Fernando Soares 
Aberta a sessão a presiden- 	 Gabelini 
te e a Comissão e membros 	Membro da CPL 
da equipe de apoio verifi-
caram que decorrido o pra-
zo de tolerância definido no 
preâmbulo do Edital, restou 
constatada a inexistência de  
interessados em participar do 
certame. 	 TERMO ADITIVO AO CON- 
Em conformidade com o Art. 	TRATO N° 081/20212 
62, do Decreto Estadual n 2 

	

CONTRATO/ADITIVO N 2  
4507/2009. o Edital de cre- 	 001/2022 
denciamento permanecerá REF: INEXIGIBILIDADE N 
disponível, durante toda sua 

	
003/2022 

vigência, em sítio eletrônico 
oficial e na sede do órgão ou CONTRATANTE; Município 
da entidade contratante, po-  de Cruz Machado, Estado do 
dendo receber credenciados. Paraná. 

Nada mais havendo tratar, foi CONTRATADA; 	SERVIÇO 
encerrada a sessão, cuja ata NACIONAL DE APRENDIZA-
vai assinada pela presiden-  GEM INDUSTRIAL - SENAI 
te membros da Equipe de 
Apoio. 	 OBJETO; A presente mexi- 


