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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO
TRIPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ 12.131.099/0001-40 torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia 
de Instalação para Comercio Atacadista instalada na Rua Cuiabá, 340, Bloco 
B, Bairro Aguas Belas, São Jose dos Pinhais/PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado do Paraná (SEPEX-
PR), no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os filiados e associados quites 
com suas obrigações, para participar da Assembléia Geral Extraordinária, que fará realizar no 
próximo dia 14 de setembro de 2017, às 09:30 (Nove Trinta) horas em primeira chamada e 10:00 
(Dez) horas em segunda chamada, na Sede do SEPEX/PR, sito à Rua Emiliano Perneta, 390 -5º 
andar- sala 504- Centro-Curitiba-PR. Não havendo número legal para as instalações dos trabalhos 
em primeira chamada, estas serão instaladas as 10:00 (Dez) horas, com qualquer número de 
filiados e associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Discussão das 
propostas para o reajuste salarial e reivindicações referente à Convenção Coletiva de Trabalho 
2017-2018, a serem ajustadas com o Sindicato dos Publicitários do Estado do Paraná – STEP/PR 
e Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná – FETROPAR; 
2) Constituição de Comissão para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho com o STEP/PR 
e Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná – FETROPAR; 
3) Outros assuntos.Curitiba, 06 de Setembro de 2017. Romerson José Fraiz Faco - Presidente.

ÁLCOOL DO PARANÁ TERMINAL PORTUÁRIO S.A.
CNPJ n.° 04.087.783/0001-43 - NIRE 41300069832

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam as acionistas da Álcool do Paraná Terminal Portuário S.A. (“Companhia”) convocadas para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22/09/2017 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada no Município de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Bento Rocha, n.º 1.342, térreo, Dom Pedro II, 
CEP 83221-565, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aumento do capital social da Companhia de R$ 28.725.123,14 para R$ 29.913.768,24, operando-se o 

aumento, no valor de R$ 1.188.645,10, mediante a emissão de 6.495.328 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, a serem subscritas pelas acionistas na proporção do número de ações de que forem 
titulares, ao preço de emissão de R$ 0,183 por ação, fixado em observância ao disposto no art. 170, §1º, II da 
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

(ii) fixação de prazo para exercício do direito de preferência para subscrição do aumento de capital referido em “i”, 
supra, caso aprovado, nos termos do art. 171, § 4º da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e

(iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social com a subsequente consolidação do texto do Estatuto Social, caso 
aprovada a matéria referida em “i”, supra.

Paranaguá, 05 de setembro de 2017.
Paulo Meneguetti - Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Processo nº 02001.007516/2015-95

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
em atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CONAMA nº 09/1987, torna público 
que promoverá Audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto 
Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) do 
empreendimento denominado Linha de Transmissão 525 kV Blumenau-Curitiba Leste 
(Processo IBAMA nº 02001.007516/2015-95), sob responsabilidade da COPEL Geração 
e Transmissão S/A. (CNPJ 04.370.282/0001-70), proposta para ser implantada nos 
Estados do Paraná e Santa Catarina. As Audiências Públicas serão realizadas no dia 
12/09/2017 (terça-feira), às 18:00h, no salão da Calu Recepções, situado na Avenida Rui 
Barbosa nº 10101 - Centro - São José dos Pinhais/PR e no dia 14/09/2017 (quinta-feira), 
às 18:00h, no Teatro da Sociedade Cultura Artística SCAR, Rua Jorge Czerniewicz, 160 
- Czerniewicz-Jaraguá do Sul/SC. Informamos, ainda, que o EIA/RIMA relativo ao 
empreendimento permanece à disposição para consulta nas Prefeituras e no site do 
Ibama (www.ibama.gov.br). Qualquer informação pode ser adquirida no telefone da 
Copel 08006435335. 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Diretoria de Apoio Técnico

RETIFICAÇÃO EDITAL nº 030/2017
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Pregão na Forma Eletrônica nº 030/2017.

ONDE SE LÊ:
Lote 02 – Diretoria Administrativa

Item Quant. Especificações

2 02 Unidades de cilindro D039-2040, amarelo, original. Para uso em impressora 
Brother.

LEIA-SE: 
Lote 02 – Diretoria Administrativa

Item Quant. Especificações
2 02 Unidades de cilindro D039-2040, amarelo, original

Os demais dados ficam inalterados.
Diretoria de Apoio Técnico.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Curitiba, 06 de setembro de 2017.

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PATRICK ROBERTO GASPARETTO, Agente Delegado do Ofício de Registro de Imóveis 
desta Comarca de Paranaguá, na forma da lei, etc.

 FAZ saber, ADRIANO JUNIOR LEITE DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob n.º 022.828.541-0 e 
MADONNA AUDREA MARTINS inscrita no CPF/MF sob n.0 079.553.889-84, ambos residentes na Rua 
Marechal Floriano, n.0 254, Casa, Oceania, na cidade de Paranaguá -PR, que não tendo sido encontra-
do{s) no endereço supra, conforme certidão exarada por esta Serventia em (data), fica(m) pelo presente 
Edital INTIMADO(S) para fins de pagamento do débito referente as parcelas em atraso no valor de 
R$ 313.695,84 (trezentos e treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 
posicionado em 21/02/2017, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário garantido por Aliena-
ção Fiduciária, firmado em 11/06/2010, registrado sob nº 6 e 7 na matrícula nº 44.071 desta Serventia 
Imobiliária, referente ao imóvel constituído pelo RUA MARECHAL FLORIANO, N.º 254, CASA, OCE-
ANIA, nesta cidade e Comarca, que figura como credora fiduciária EMGEA -EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS. Assim, tendo expirado o prazo de carência convencionado no contrato para o procedimento de 
cobrança, fica(m) INTIMADO(S) V(s).S(s)., para que se dirija(m) ao Ofício de Registro de Imóveis desta 
Comarca, a meu cargo, situado na Av. Coronel José Lobo, 350, sala 05 -Centro, Paranaguá -PR, cujo 
horário de funcionamento se dá entre 8:30 -11 :00 horas, e 13:00 -17:00 horas, de segunda ã sexta-feira, 
onde deverá(ão) efetuar a purga do débito acima discriminado e também das parcelas que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento, acrescido dos encargos legais e contratuais, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira e última publicação deste Edital. Fica(m), ainda, CIEN-
TIFICADO(S) V(s).S(s)., de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante 
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credora fiduciária EMGEA -EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei 9.514 de 20/11/1997.

Paranaguá, 16 de agosto de 2017.
Patrick Roberto Gasparetto

Agente Delegado
Eloisa Sovernigo

Substituta

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Setor de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº. 02/2017
PROCESSO Nº. 217/2017

  Informamos que a abertura da Concorrência nº. 02/2017 Processo nº. 217/2017, cujo objeto trata 
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 
BAIRRO BARRAGEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS QUE ACOMPANHAM O 
EDITAL, agendada para acontecer em 11 de setembro de 2017 às 09:00 horas, fica SUSPENSA 
e a data da nova abertura e possíveis modificações em edital serão definidas e repassadas aos 
licitantes. 
 Suspensão em virtude da necessidade de correção na planilha orçamentária por parte da 
secretaria requisitante, Secretaria Municipal de Projetos, Engenharia e Urbanismo.
1º - Fica SUSPENSA a abertura da licitação, através do exposto acima considerado.
2º - Pelo presente ato ficam intimados os licitantes da decisão estabelecida no artigo anterior.

Campina Grande do Sul, 06 de setembro de 2017.

Estela Celina Muller
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINPES – Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região 
Metropolitana – convoca os professores da FACEL – Associação Educacional das 
Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná, para Assembleia Geral a 
ser realizada no dia 13 de setembro de 2017 às 19h00min em primeira convocação e em 
segunda convocação às 19h30min, no Hotel Roochelle, situado à Rua Tibagi, nº. 307,  
quando será discutida e seguinte ordem do dia:
1- Deflagração de movimento paredista e/ou adoção de outra(s) medidas de pressão contra 

os salários atrasados; 
2 -  Assuntos Gerais.

Curitiba, 05 de setembro de 2017.

Valdyr Perrini
Vice - Presidente

SINPES- Sindicato dos Professores de Ensino Superior 
de Curitiba e Região Metropolitana

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O  D E   L I C I T A Ç Ã O

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017 - PROCESSO Nº 175/2017
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público aos interessados, devidamente inscritos no seu Cadastro de Fornecedores até três (03) 
dias anteriores à data adiante fixada, ou que atenderem todas as condições para cadastramento 
nos termos do artigo 22 § 2º da Lei 8.666/93, que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, para participação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviços de Workshop e Oficina de Profissionalização, 
tendo em vista a execução das ações de “Atenção as Famílias dos Adolescentes Internados por 
Medida Sócio Educativa - AFAI”, em atendimento ao Convênio nº 397/2013, Processo 11.519.934-
0, celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social - SEDS, com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência- 
FIA/PR e o Município de Pato Branco, aprovado pela deliberação nº 042/2012 - CEDCA/PR, 
atendendo as necessidades de Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições 
estabelecidas no Edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor 
preço por item” e será regida, em todas as suas etapas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e demais legislação pertinente 
a matéria. O recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo os Documentos de Habilitação, 
e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as 
9H (NOVE HORAS), do dia 29 DE SETEMBRO DE 2017, junto ao Protocolo de Licitações, anexo 
a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 
85.501-064, em Pato Branco - PR. O Edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, 
gratuitamente (em mídia digital), de 2.ª a 6.ª feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, na 
sede Prefeitura Municipal de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, 
Centro, em Pato Branco-PR, ou pelo site:  www.patobranco.pr.gov.br. Para retirada das planilhas, 
memoriais, projetos em mídia digital na Divisão de Licitações, os interessados deverão apresentar 
cd-room ou pendrive. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-
1511/1534, e-mail:  licita@patobranco.pr.gov.br; loreci@patobranco.pr.gov.br; gizeli@patobranco.
pr.gov.br. Pato Branco, 06 de setembro de 2017. Loreci Dolores Bim - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

Pregão Eletrônico nº 26/2017 UNILA
A UNILA comunica que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor
preço visando a aquisição de materiais informacionais nacionais e estrangeiros.
O Edital e anexos estarão disponíveis a partir de 08/09/2017, horário comercial,
na Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – PR e nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.unila.edu.br. Prazo de entrega
das propostas a partir de 08/09/2017. Abertura das mesmas em 21/09/2017,
às 09h01. Para maiores esclarecimentos, e-mail: licitacao@unila.edu.br ou
telefone (45) 3576-7355.

Vagner Miyamura
Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 30/2017 UNILA
A UNILA comunica que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor 
preço visando a contratação de empresa especializada para impressão e 
acabamento de livros destinados à Editora Universitária – EDUNILA. O Edital 
e anexos estarão disponíveis a partir de 11/09/2017, horário comercial, na 
Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Vila A, Foz do Iguaçu – PR e nos sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.unila.edu.br. Prazo de entrega 
das propostas a partir de 11/09/2017. Abertura das mesmas em 22/09/2017, 
às 09h01. Para maiores esclarecimentos, e-mail: licitacao@unila.edu.br ou 
telefone (45) 3576-7355.

Vagner Miyamura
Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL
DA INTEGRAÇÃO 
LATINO-AMERICANA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
1) TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
3) EXCLUSIVO PARA ME/EPP
4) EDITAL: Nº. 036/2017 – PMG
5) PADRÃO: REGISTRO DE PREÇOS
6) OBJETO: O presente certame tem por objeto registro de preços para a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de 5.000 (cinco mil) pacotes de leite em pó 
integral, instantâneo, embalagem laminada, contendo 400 gramas cada, para atender as 
famílias que estão cadastradas no projeto “Valorizando a Família” inserido no CRAS, 
pelo período de doze meses.
7) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site oficial do Muni-
cípio de Guaratuba, na página www.guaratuba.pr.gov.br. 
8) INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
8.1) PRAZO FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 26 de setembro de 2017, 
até as 08 h (oito horas).
8.2) ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 26 de setembro de 2017, às 08h30 (oito horas 
e trinta minutos).
8.3) INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26 de setembro de 2017, às 09 h (nove horas).
8.4) O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa Econômica Federal 
(www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta licitação, conforme Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado entre as partes.
9) FORMALIZAÇAO DE CONSULTAS:
Email: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fax: (41) 3472-8576
10) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).

Guaratuba PR, 06 de setembro de 2017.
SILVANA A. DINIZ

Pregoeira

MÍNIMAS E MÁXIMAS

Fonte: Simepar

 Segunda-feira: 14º a 30º
 

 Terça-feira: 15º a 29º

 Quarta-feira: 14º a 28º

 Quinta-feira: 15º a 31º

Vem mais 
calor por aí

A semana começa 
quente, mas a pre-
visão é de que haja 

mudança no tempo em 
parte do Paraná, isso por 
conta da aproximação de 
uma frente fria. Em algu-
mas áreas do Estado ainda 
está previsto o retorno 
das chuvas, mas de forma 
localizada e os acumu-
lados não devem ser ex-
pressivos.

Mesmo com a mudança 
no clima, a segunda-feira 
(11) deve ter tempo es-
tável e com temperaturas 
elevadas. Em Curitiba, por 
exemplo, os termômetros 
podem marcar até 30°C, 
com mínima de 14°C. 

A expectativa é que o 
tempo siga abafado no 
decorrer da semana, com 
a maior temperatura sen-
do registrada na próxima 
quinta-feira, com 31º de 
máxima. Neste mesmo 
dia, a mínima será de 15º. 
O Simepar prevê que os 
próximos dias sejam com 
poucas nuvens na capital.  

Litoral
Para quem estará de 

folga e pretende curtir a 
semana de verão no lito-
ral paranaense, é bom le-
var bastante protetor so-
lar e água para se hidratar. 

De acordo com o Si-
mepar, as temperaturas 
também estarão altas por 
lá, com variação de 18º a 
30º. Não há previsão de 
chuva e a expectativa é 
que também o céu esteja 
claro e com poucas nu-
vens. 

A previsão desta se-
gunda-feira (11) é de mí-
nima de 19º e máxima de 
30º. Essa será a tempera-
tura mais alta da semana. 
No decorrer, a tendência 
é que a máxima não passe 
de 28º. 
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