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AVISO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO - PREGÃO
ELETRÔNICO EDITAL CDC Nº. 01/2020

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CONTRATAÇÃO:  E 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.

Departamento Responsável: Comissão de Aquisição do Clube Duque 
de Caxias
Fonte: Confederação Brasileira de Clubes – CBC.
Termo de Execução: Clube Duque de Caxiase CBC nº 14/2019 - Edital 
nº 07/2017.
Data da publicação:  18/08/2020
Código: Edital CDC nº 01/2020
Realização: Site do BBMNET www.bbmnetlicitacoes.com.br
Início de recebimento da proposta: 18/08/2020 – as 8:00 horas, no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Encerramento do recebimento das propostas: 31/08/2020 as 09:00 
horas
Data de abertura das propostas: 31/08/2020, às 09:01horas.
Início da sessão de disputa de preços: 31/08/2020, às 09h05 após a 
avaliação das propostas pelo Pregoeiro. 
Dúvidas Técnicas: pelo telefone (41) 99236-0276 – Cesar Gradella 
(Pregoeiro)
Consulta ao Edital: www.bbmnetlicitacoes.com.br,  http://www.
clubeduquedecaxias.com.br/  e no e-mail: coord.projetos@clubeduque.
com

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

A FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE 
LTDA, CNPJ: 10.970.887/0142-35 torna público 
que recebeu do IAP a LICENÇA PRÉVIA para 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, 
nº 188343 com validade 12/08/2022; localizada 
na Rua Alfredo Pinto, 1341 - Parque da Fonte, 
São José dos Pinhais - Paraná.

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
RDC ELETRÔNICO N.º 02/2020

OBJETO: fornecimento e instalação dos seguintes itens, para a reforma do pavimento inferior 
do edifício sede do TCE/PR: Demolições; Instalações elétricas; Climatização; Iluminação; 
Regularização do piso; Piso Vinílico; Piso cerâmico; Piso em mármore; Divisória em Drywall; 
Divisória Acústica; Divisória Naval; Esquadrias de vidro; Esquadrias de madeira; Esquadrias de 
divisória Naval; Esquadrias de Divisória Acústica; Forro mineral acústico; Serralheria; Metais; 
Emassamento e pintura; Bancadas de granito; Móveis; Persianas.
PREÇO MÁXIMO: R$1.567.673,59 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 
setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
DATA DE ABERTURA: 10 de setembro de 2020, às 10h00, no endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.brO Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu 
Transparência – Licitações do TCE, no site www.comprasgovernamentais.gov.br e na Diretoria 
Administrativa – Supervisão de Licitações e Contratos, localizada no subsolo do Edifício Sede 
do TCE/PR, das 9h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, nos dias úteis. Outras 
informações pelo e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br.

    Rua Voluntários da Pátria, nº 475 Conjunto 1205 A
Curitiba | Centro | PR CEP: 80020-926
        E-mail: edificioasa@hotmail.com

Telefones: Secretaria 3222-8831
Portaria 3233-5544

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

DATA: 27 DE AGOSTO DE 2020 (QUINTA-FEIRA)
HORA: 18H30MIN (primeira chamada)
HORA: 19H00MIN (segunda chamada)
LOCAL: 12º ANDAR DA ALA COMERCIAL DO EDIFÍCIO ASA
(DEVIDO A PANDEMIA A REUNIÃO ACONTECERÁ NO HALL DOS ELEVADORES, 
SENDO OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA E MANTER O DISTANCIAMENTO 
SOCIAL).
O Síndico do Condomínio Edifício Asa convida os Senhores Condôminos 
(proprietários dos conjuntos comerciais, apartamentos e lojas) para Assembléia 
Ordinária. Ressaltamos que possui poder de voto condôminos proprietários, ou 
terceiros com procuração para representação de unidades adimplentes (taxas 
condominiais em dia). As unidades Inadimplentes e ou sub judice são convidados a 
participar como ouvinte. 
PAUTA: ELEIÇÃO PARA SÍNDICO E CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES 
Procedimento de Retificação de Registro
Imóvel de Transcrição nº 1.554, do Livro 3

MARCIO DE VASCONCELOS MARTINS,
Oficial do 4° Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, serviço extrajudicial 
situado na Rua Marechal Deodoro, nº 869, 1 º andar, Conjuntos 101 e 102, Centro, Edifício 
Center Tower, em Curitiba/PR, FAZ SABER que NILSON LEVYTZKY KRAUTZYSYN, brasileiro, 
casado, aposentado, portador do RG n.º740.595, inscrito no CPF/MF sob n. º157 .301.909-72, 
apresentou nesta Serventia pedido de retificação administrativa do imóvel “Lote de terreno nº 9, 
da Quadra 18, da Planta Vila Ernestina, situado à Rua Dr. Alfredo Vieira Barcelos, nº 168, em 
Curitiba/PR”, objeto da Transcrição 1.554, do Livro 3, desta Serventia, que foi Prenotado sob o 
nº 335.524 e processado nos termos do artigo 213, inciso II, da Lei dos Registros Públicos (Lei n.º 
6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo da proprietária 
tabular do imóvel confrontante denominado “Lote de Terreno 13, da Quadra 18 da Planta Vila 
Ernestina”, objeto da Matrícula n.º 62.607, desta Serventia, fica a Sra. JUCILENE KIMIE HIGA, 
NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço 
registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos 
enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis 
neste serviço registrai imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. Nos termos do 
§4º do artigo 213 da Lei nº 6.015/73, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na 
presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as 
opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-
se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo 
procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando 
resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião 
(artigo 214, §5º, da Lei n.0 6.015/73). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação 
pretendida. Segue abaixo coqui de localização da área. Eu, _____ Regiane Fernandes Lambert, 
escrevente, digitei e subscrevi. Curitiba, 13 de agosto de 2020. O Oficial de Registro, ________ 
MARCIO VASCONCELOS MARTINS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINPES – Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região 
Metropolitana – convoca os professores da categoria para  Assembleia Geral Virtual 
a ser realizada no dia 20 de agosto de 2020 às 16h30min em primeira convocação  
e 17h00mim em segunda convocação, a qual permanece convocada por tempo 
indeterminado,  quando será discutida a seguinte ordem do dia:

1 –  Aprovação de pauta de reivindicações para celebração de CCT 2020/2022, 
bem como contribuição negocial;

2  - Discussão e aprovação de medidas de mobilização da categoria;

3 -  Deflagração de greve;

4 -  Assuntos Gerais.

O código para participar da assembleia estará disponível no Facebook e no Site do 
Sinpes (www.sinpes.org.br) a partir das 14h30min do dia 20.08.2020.

Curitiba, 17 de agosto  de 2020.

Valdyr Perrini
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE PESSOAL

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO 

Processo Administrativo nº 01-060637/2019
Chamamento Público nº 001/2020 SMAP
OBJETO: Credenciamento para autorização de empresas para processar os serviços, a serem ofertados aos 
terceiros contribuintes, de solução de meios de pagamentos por cartão de crédito e débito, para parcelamento e 
pagamentos eletrônicos de débitos tributários, débitos não tributários e, obrigações devidas junto ao Município 
de Curitiba, com posterior repasse dos valores recebidos aos cofres Municipais.
O Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, do Município de Curitiba, no uso das 
atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 810/2019, considerando os recursos interpostos 
em relação ao resultado do chamamento público em epígrafe e de acordo com a análise e manifestação do 
órgão promotor/SMAP/TI e da PGM-NAJ-SMAP, decide pelo acolhimento das razões recursais em relação a 
empresa ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTO EIRELI e pelo não acolhimento do recurso pela empresa 
BMG GRANITO SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A., retificando-se parcialmente, assim, o resultado do 
certame. 
O Parecer Jurídico e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no site do e-Compras 
Curitiba. 

Alexandre Jarschel De Oliveira
Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

A Câmara Municipal de 
Curitiba aprovou na manhã 
de ontem dois projetos de lei 
propostos pelo prefeito Rafa-
el Greca (DEM) que integram 
o pacote voltado à recupera-
ção econômica da cidade em 
meio à crise provocada pelo 
novo coronavírus. 

A primeira a receber o aval 
dos vereadores é a proposta 
que prorroga para dezembro 
o pagamento do ISS, do IPTU 
e da taxa de coleta de lixo, 
sem a incidência de juros, atu-
alização monetária ou multa. 
A adesão do contribuinte é 
facultativa.

O segundo projeto aprova-
do posterga por até 90 dias o 
pagamento de prestações de 
financiamentos junto à Co-
hab, mediante solicitação do 
mutuário, e autoriza a Urbs 
a conceder isenções, parce-
lamentos ou postergações de 
pagamentos a concessioná-
rios, permissionários, locatá-
rios e taxistas.

Foi aprovado ainda um ter-
ceiro projeto de iniciativa do 
Executivo, este fora do paco-
te, que permite que, durante a 
vigência do decreto federal de 
calamidade pública em razão 
da covid-19, o Fundo Munici-
pal de Cultura receba recursos 
da União destinados ao setor.

As agências da Caixa Eco-
nômica Federal passarão a 
funcionar das 8h às 13h para 
atendimento de serviços es-
senciais a partir de hoje. É 
nesta data que começa o sa-
que em espécie do Auxílio 
Emergencial para benefici-
ários do Bolsa Família. Já no 
Saque Emergencial do FGTS, 
atualmente podem realizar 
sacar em espécie os trabalha-
dores nascidos em janeiro e 
fevereiro.

O banco reforça que não 
é preciso madrugar nas filas. 
De acordo com a Caixa, to-
das as pessoas que chegarem 
nas agências durante o horá-
rio de funcionamento serão 
atendidas.

Os recursos do Saque 
Emergencial do FGTS e do 
Auxílio Emergencial podem 
ser movimentados pelo apli-
cativo CAIXA Tem. Os usu-
ários que precisam atualizar 
o cadastro no aplicativo, po-
dem enviar a documentação 
pelo próprio App.

Os pagamentos do Auxí-
lio Emergencial e do Saque 
Emergencial do FGTS seguem 
os calendários já divulgados.

IPTU, ISS e  
coleta de lixo só 
em dezembro

Agências da 
Caixa passam a 
abrir mais cedo
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