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BARES E  
RESTAURANTES 
NEGOCIAM  
DÍVIDAS COM  
COPEL

A Associação Brasileira 
de Bares e Casas No-
turnas (Abrabar) abriu 

negociação com a Companhia 
Paranaense de Energia Elétri-
ca (Copel) para parcelamen-
tos e reparcelamentos das 
contas de energia de bares e 
restaurantes. De acordo com a 
Abrabar, 70% desses estabele-
cimentos estão com as contas 
vencidas. 

Os pedidos para que as 
contas sejam revistas foram 
apresentados em audiência 
com o diretor jurídico da 
Copel, Eduardo Vieira, e o 
superintendente comercial 
de distribuição, João Acyr 
Bonat Junior. “Temos a in-
formação de que mais de 150 
mil estabelecimentos do nos-
so setor estão com algum 
problema com a Copel”, dis-
se Fábio Aguayo, presidente 
da Abrabar.

A atual determinação da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) permite o 
corte do serviço em caso de 
atraso. No início da pandemia 
de coronavírus (covid-19), 
havia uma orientação dife-
rente, que garantia o abas-
tecimento de energia pelas 
companhias distribuidoras 
mesmo em imóveis inadim-
plentes. “Este fato fez aumen-
tar o medo dos empresários, 
que não vislumbram outros 
caminhos senão negociar”, 
apontou Aguayo. No início 
de agosto, uma atualização do 
decreto 940 da prefeitura de 
Curitiba liberou bares como 
restaurante.

O presidente da Abrabar 
ainda lembra que a maioria 
das prefeituras e o governo 
do Paraná ditaram decretos 
que proibiam o funciona-
mento dos bares e restau-
rantes, que, aos,poucos, es-
tão retomando as atividades. 
“Então, acho que agora é 
hora de bom senso, evitar o 
corte. Muitos locais tiveram 
corte quando o estabeleci-
mento estava funcionando, o 
que trouxe constrangimento 
para a categoria”, informou 
Aguayo, que fez um apelo: 
“Temos que evitar isso”. 

Diálogo
Na reunião com os dire-

tores, a entidade criou um 
canal de diálogo permanente 
para levar as demandas até a 
Copel. Segundo a Abrabar, a 
intenção é manter este canal 
para aproximar a categoria da 
companhia de energia, para 
facilitar as negociações.

“Com luz cortada ninguém 
consegue gerar receita. Tem 
que ter essa sensibilidade aci-
ma do normal, nesse momen-
to excepcional que estamos 
passando”, finalizou o presi-
dente da Abrabar.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO EDITAL CDC Nº. 01/2020

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS 
ESPORTIVOS – Termo de Execução nº 14/2019 - Edital nº 07/2017 - 
Parceria entre o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC e o Clube Duque de 
Caxias, em conformidade com as especificações e quantidades descritas 
no Anexo I, do Edital CDC n° 01/2020. Em virtude de problemas técnicos 
junto a plataforma do BBMNET e por recomendação da equipe de 
Tecnologia da Informação –TI, fica suspenso o presente certame que 
terá devolvido o prazo legal de publicidade.

Cesar Augusto Ramos Gradella
Pregoeiro

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
O Hospital Geral de Curitiba (HGeC), código UASG - 160223, comunica a 

realização do Pregão Eletrônico nº 037/2019. 
Objeto: Eventual aquisição de materiais para o Aprovisionamento.

A partir de 17 de agosto de 2020: 
- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio: www.
comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das propostas: 18 de setembro de 2020, às 09:00 (nove horas, 
horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 14 de agosto de 2020
REGINA LUCIA MOURA SCHENDEL - Coronel

 Diretora/Ordenadora de Despesas do Hospital Geral de Curitiba

EDITAL ELEIÇÕES 2020 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO ‘PODEMOS’ DE 
CURITIBA PARA INDICAÇÃO DE CANDIDATOS À PREFEITO, VICE, A VEREADORES 
E CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÕES NAS ELEIÇÕES DE 2020. No uso de suas 
atribuições, na forma do art. 30 e art.43, caput, do Estatuto do Partido e nos termos 
da legislação vigente, o Presidente do PODEMOS DE CURITIBA/PR convoca todos os 
convencionais, os membros da Comissão Municipal Provisória do Podemos de Curitiba, 
seus Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais, Vereadores e demais 
filiados com direito a voto, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL a se realizar em 31.8.2020, 
das 18h às 20h, por meio virtual, endereço: https://us02web.zoom.us/j/83929004350?pw
d=V1N3L1lmcjdqSE5KMXhrakphNmEydz09. 
Com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia, referente às eleições gerais 
de 2020: 1) nos termos dos arts. 46, lI e 47 do Estatuto do PODEMOS, a indicação 
de candidatos à Prefeito (a) do e Vice Prefeito (a); 2) Indicação de candidatos a 
Vereadores; 3) A celebração de coligação; 4) Designação de uma Comissão Eleitoral 
composta pelo Presidente, Secretário de Organização e Secretário de Formação que 
terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses 
e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem 
como a designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE; 4) Delegação 
de poderes à Comissão Eleitoral para celebrar coligações com outros partidos (eleição 
majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes 
à chapa de candidatos às eleições proporcionais; 5) outras questões de interesse do 
PODEMOS. 

Curitiba 14 de agosto de 2020 

Mauro Bobato 
Presidente 

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
AVISO DE LICITAÇÃO - PROC ADM Nº 270/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 - MENOR VALOR POR LOTE 
OBJETO: Contratação de pessoa (as) jurídica (as) na aquisição de 3 
(três) veículos automotores terrestres, zero quilômetro, classificação 
veículos automóvel hatch, conforme Resolução SESA nº 769/2019, 
Termo de Adesão nº 004/2019, para o Departamento Municipal de 
Saúde de Porto Amazonas. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até 
às 17 horas do dia 1º/09/2020.ABERTURA DAS PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 horas do dia 
02/09/2020. VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 177.563,32. Pasta Técnica 
com inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser 
examinados no endereço acima indicado em horário de expediente ou 
através do site http://bllcompras.org.br/ e www.portoamazonas.pr.gov.br   
Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou e-mail licitacao@
portoamazonas.pr.gov.br   

Porto Amazonas, 14 de agosto de 2020. 
Antonio Altair Polato  

Prefeito Municipal 

CURITIBA -2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Mariana Carvalho Pozenato Martins -Oficial -CPF 008.419.589-47 

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10º Andar  
Fone: 41 3024-0512 -Curitiba -Paraná CEP: 80.430180 

Horário das 08:30 às 17:00 hrs -Site: www.2ricuritiba.com.br
EDITAL 

	 Mariana	Carvalho	Pozenato	Martins,	Oficial	do	2°	Serviço	de	Registro	
de	Imóveis	da	Comarca	de	Curitiba,	Estado	do	Paraná	
 NOTIFICA Hedwig Brehm proprietária	do	imóvel	constituído	de	parte	
do	lote	140-A	da	Planta	Vila	América,	nesta	cidade,	objeto	da	matrícula	41.293	deste	
serviço	registral,	não	encontrada	no	endereço	do	imóvel,	qual	seja	rua	PANAMÁ,	
335,	para	querendo	se	manifeste	no	prazo	abaixo	indicado,	acerca	da	retificação	
da	descrição	do	lote	de	terreno	nº	144,	objeto	entre	outros,	da	transcrição	34.945	
(proprietária	Lidiana	Schwansee	Mulinari),	que	confronta	na	linha	de	fundo	de	quem	
da	rua	México	olha.	Os	documentos	apresentados	ficam	franqueados	para	exame	
e	extração	de	cópias	pela	notificanda.	A	notificanda	 tem	o	prazo	de	quinze	 (15) 
dias (prorrogado	por	mais	15	dias),	conforme	provimento	94	do	Conselho	Nacional	
de	Justiça),	após	a	segunda publicação	deste	edital,	para,	querendo,	apresentar	
impugnação.	
	 O	presente	edital	é	publicado	duas	vezes,	e	transcorrido	o	prazo	legal	
de	quinze	(15)	(prorrogado	por	mais	15	dias),	conforme	provimento	94	do	Conselho	
Nacional	de	Justiça),	dias	da	segunda	publicação,	e	não	havendo	impugnação	será	
lançada	a	averbação	retificatória	na	transcrição	34.945,	relativamente	ao	lote	144,	
(Protocolo	do	requerimento	de	retificação	341.090	de	16/03/2020)

Curitiba,	07	de	agosto	de	2020

MARIANA	CAVALHO	POZENATO	MARTINS
Oficial	de	Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01-083.645/2020
A Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S/A comunica aos interessados, que fará realizar 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, cujo Edital assim se resume abaixo: 
OBJETO:  A presente licitação tem por objeto a seleção de interessados para aquisição de imóvel de propriedade 
da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A., localizados na cidade de 
Curitiba, com as características e preço mínimo de venda constantes no ANEXO I deste Edital. 
PREÇO: 

LOTE ÁREA LOCALIZAÇÃO MATRÍCULA Indicação Fiscal ÁREA 
M²

VALOR 
/M² EM 

R$
VALOR DE 
VENDA R$

1
Rua Roberto 

Ozório de 
Almeida

CIC 87.350.077.000 10.484,88 95,38 1.000.047,85

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no dia 05 de OUTUBRO de 2020 às 10h00min, na 
sede da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S/A, no seguinte endereço: Rua Barão do 
Rio Branco, 45 (7º Andar) - Centro, Curitiba - Paraná. 
EDITAL: Poderá ser obtido junto à Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S/A, situada à Rua 
Barão do Rio Branco, n.º 45 - Centro, Curitiba - Paraná, no horário comercial (8h às 12h e das 14h às 18h), no 
Portal www.curitibasa.com.br, ou solicitando pelo email: dmoulepes@curitiba.pr.gov.br.
Curitiba, 14 de agosto de 2020.

Davidson José Moulepes
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 04/09/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 09/09/2020 Às 15h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 
Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo 
descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia 
ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. 
Localização do imóvel: GUARATUBA - PR. BAIRRO BALNEÁRIO ELIANA. Rua Sargento Manoel Cândido Pereira, 
s/n (Lt 30 da Qd 27). Terreno. Áreas Totais: Área Terr 480,00m². Matr. 47.729 do RI Local. Obs.: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
04/09/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 518.090,07 e  2º Leilão: 09/09/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 125.545,42  
(Caso não seja arrematado no 1º leilão)  Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação 
on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O 
Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de 
preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 
2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br
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