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SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DE PONTA 
GROSSA -SINDITAC-PG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente edital o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Pon-
ta Grossa -SINDITAC-PG, convoca todos os associados em dia com suas obriga-
ções estatutárias, para uma Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 09 de 
Março de 2018 às 19:00 horas, em primeira convocação, ou as 19:30 em segunda 
convocação na sede da entidade localizada na Av. Souza Naves n° 2578 Bairro Sa-
bará, Ponta Grossa -PR, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação 
da ata da Assembléia anterior; 2) Prestação de Contas referente ao exercício de 
2017 e Leitura do Parecer do Conselho Fiscal ; 3’) Previsão Orçamentária para o 
exercício de 2018 e Leitura do Parecer do Conselho Fiscal. 

Ponta Grossa -PR 09 de Fevereiro de 2018
Neri Leobet
Presidente

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2018 – GMS/ FUNDEPAR
PROTOCOLO Nº 14.673.137-6. OBJETO: execução de reparos no muro do Colégio 
Estadual de Laranjeiras de Sul, sito à Rua Cap. Antônio Joaquim de Camargo, 
842, Centro, fone (42) 3635-2827, no Município de Laranjeiras do Sul/PR. DATA 
E HORÁRIO DA DISPUTA: 26 de fevereiro de 2018, às 09:00 (nove horas) por 
meio de sistema eletrônico. VALOR MÁXIMO: R$ 145.484,31 (cento e quarenta e 
cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). RETIRADA 
DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES: encontram-
se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO 
DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.
pr.gov.br no link Consulta a Licitações: Consulta de Editais. Informações: (41) 3250-
8287 ou (41) 3250-8302.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2018.
Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL
NF 2549-17

Rosimeri Fauth Ramadas Martins
Superintendente de Compras

Blás Sixto Mazacotte Centurión
Superintendente Adjunto de Compras

Objeto: execução de pavimento asfáltico, sinalização viária e obras
complementares nas vias de acesso, estacionamentos e pátios localizados
na Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu–PR.

Caderno de Bases e Condições: disponível em https://compras.itaipu.gov.br.

Recebimento das Propostas: até as 9h de 2 de março de 2018.

Informações: compras_suporte@itaipu.gov.br.

EDITAL 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 

ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED-PR.

Em concordância com o artigo 30 §1º e artigo 66 § único do Estatuto 
Social o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
DO ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED / PR, inscrito no CNPJ sob o n°. 
07.311.876/0001-06, com sede Rua Arthur Jaceguai, nº 411, bairro Itamarati, CEP: 
86061-250, em Londrina/PR, convoca seus associados em condições regulares 
perante a entidade, nos termos do seu Estatuto Social, para a Assembleia Geral 
que elegerá os membros que irão compor o Conselho Fiscal, para a gestão que se 
iniciará em 05 de março de 2018 a 04 de março de 2022, a ser realizada no dia 14 
de fevereiro de 2018 na sede do sindicato.

 A Assembleia terá início às 15h00 em primeira convocação com a 
presença de 50% mais um dos associados aptos e votar; às 16h00 em segunda 
convocação com a presença da maioria simples dos presentes, conforme determina 
o artigo 57º alínea “a” e “b” do Estatuto Social. Persistindo a falta do quórum 
estatutário, a entidade permanecerá em estado assemblar por mais 48 (quarenta 
e oito) horas, onde serão constituídas urnas itinerantes para a coleta dos votos dos 
associados que residam fora da cidade sede do SINDICRED PR.
Londrina, 07 de fevereiro de 2018.

Comissão Eleitoral

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 
ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED / PR.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 15 DIAS

ÍTALO CONTI JÚNIOR, Oficial do Cartório do 8º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Curitiba, no uso de suas
atribuições, etc... Ref. Prot.: 553751.FAZSABERaFERNANDAGAGLIONONEANDERSONes/mTIMOTHYANDERSON.
casados, em 08/04/1999, sob o regime de comunhão parcial de bens, ela brasileira, supervisora de treinamento, portadora
da C.l. n° 13068780-9-RJ e CNH n° 00354733928-DETRAN-PR e inscrita no CPF/MF sob n° 410.260.041-87, ele britânico,
engenheiro mecânico, portador da C.l. de Estrageiro RNE n° V312652-5-CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob
n° 729.145.801-34, residentes e domiciliados na: 1 - Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, n° 4400, Torre Parque Tanguá (Torre
2A) apartamento 24 - Condomínio Parque Ecoville Bairro: Campina do Siqueira: 2 - Rua Maria Terencio de Cristo, n° 179
Bairro: Cidade Industrial; 3 - Rua João Eloy Cardoso, n° 123, Bairro: Boqueirão; 4 - Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, n° 3770,
Torre Parque Tanguá (Torre 2A) Apartamento 24 - Condomínio Parque Ecoville, Bairro: Campina do Siqueira, nesta Capital,
que não sendo encontrados nos endereços supra, conforme certidões exaradas em 24/05/2017, 04/08/2017, 17/10/2017
e 08/01/2018, na Carta de Intimação registradas sob n°s 563.674, 566.751, 568.519, 571.738 e 571,739, no 4º RTD, em
13/04/2017, 19/07/2017, 18/09/2017 e 04/01/2018, fica(m) pelo presente Edital, INTIMADO(A)(S) para fins de pagamento
do débito correspondente as parcelas vencidas no período de 30/12/2016 até 30/12/2017, totalizando o saldo devedor de
R$67.193,93 (sessenta e sete mil cento e noventa e três reais e noventa e três centavos), posicionados até 09/01/2018,
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-
se, também, as parcelas e os encargos que se vencerem neste período, decorrentes do Instrumento Particular de Venda
e Compra de Imóvel, Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia - Financiamento n° 073731230011515, com força de
escritura pública, na forma da lei, firmado em São Paulo-SP, em 30 de março de 2015, e registrado sob n° 07 (sete),
na Matrícula n° 175.033, desta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo APARTAMENTO n° 24 (vinte e quatro),
localizado no Segundo (2º) Pavimento, da Torre Parque Tanguá (Torre 2A), do CONDOMÍNIO “PARQUE ECOVILLE”,
situado à Rua Mons. Ivo Zanlorenzi, n° 3770 e à Rua Dep. Heitor Alencar Furtado, n° 4307, nesta Cidade de Curitiba, em
que figura como credor(a) fiduciário(a) o(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ/MF: 90.400.888/0001-42. Assim,
tendo expirado o prazo de carência, convencionado no contrato, para o procedimento de cobrança, fica(m) INTIMADO(A)(S)
V. Sa(s). para que se dirija(m) ao Cartório da 8ª Circunscrição Imobiliária desta Comarca, a meu cargo, situado à Rua José
Loureiro, n° 133, Ed. Mauá, 18° andar - Centro, nesta Capital, no horário das 8:30 as 17:00 horas, onde deverá(ão) efetuar
a purga do débito acima discriminado no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira e última
publicação deste Edital. Fica(m), ainda, CIENTIFICADO(A)(S) V. Sa(s). de que o não cumprimento da referida obrigação
no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do(a) credor(a) fiduciário(a),
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ/MF: 90.400.888/0001-42, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei 9.514,
de 20.11.1997. Curitiba, 09 de janeiro de 2018.

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PATRICK ROBERTO GASPARETTO, Oficial de Registro do Serviço de Registro de Imóveis 
da Comarca de Paranaguá, 
FAZ saber, EDYLAINE CAROLINE DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob nº 021.538.449-08, 
residente e domiciliana na Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, n.0 2289, BL B, AP 13, Jardim 
Guaratuba, na cidade de Paranaguá - PR, que não tendo sido encontrado(s) no endereço supra, 
conforme certidão exarada por esta Serventia em data de 30/10/2017, fica(m) pelo presente 
Edital INTIMADO(S) para fins de pagamento do débito referente às parcelas inadimplidas 
no período de 30/11/2016 à 29/01/2018, somando 0 valor de R$ 26.984,11 (vinte e seis mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), posicionado em 29/01/218, decorrentes 
do contrato de financiamento imobiliário garantido por Alienação Fiduciária, registrado sob no 
OI na matrícula no 57.262 desta Serventia Imobiliária, referente ao imóvel localizado na AV. 
BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, N.0 2289, BL B, AP 13, JARDIM GUARATUBA, NA 
CIDADE DE PARANAGUÁ - PR, nesta cidade e Comarca, que figura como credora fiduciária 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF. Assim, fica(m) INTIMADO(S) para que se dirija(m) ao 
Serviço 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 horas, e 13:00 — 17:00 horas, de segunda à 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, CIENTIFICADO(S) de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, 
garante o direito da credora de consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, parágrafo 
70, da Lei 9.514 de 20/11/1997. 

Paranaguá, 29 de janeiro de 2018. 

Patrick Roberto Gasparetto
Oficial de Registro

Eloisa Sovernigo
Substituta

Edital de Convocação nº 001/2018

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais 
dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná – SINDSAÚDE/PR, no 
uso de sua atribuições legais e estatutárias, convoca todos(as) os(as) 
associados(as) para participarem da Assembleia Geral Ordinária do 
SINDSAÚDE/PR a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2018, às 8 horas em 
primeira convocação e as 8h30 em segunda convocação, no auditório 
do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército de Curitiba, Rua 
Comendador Fontana, 57, Centro Cívico, Curitiba/PR com discussão e 
aprovação sobre a seguinte ordem do dia: a) Debate e deliberação quanto 
a mudança na data do 8º Congresso do SindSaúde/PR; b) Apreciação da 
minuta de Regulamento do 8º Congresso do SindSaúde/PR e deliberação; 
c) Campanha salarial; d) Debate e deliberação quanto a greve; e) Informes 
gerais.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.

Coordenadora Geral do SindSaúde/PR

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 - PROCESSO Nº 11/2018
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade 
Concorrência, contendo itens de participação exclusiva para microempresa e empresa 
de pequeno porte, itens com cota reservada para participação de microempresa, 
empresa de pequeno porte e itens de ampla participação de empresas em geral, 
objetivando a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades da Administração 
Pública Municipal, conforme especificações, estimativas de consumo e exigências 
descritas no edital, sendo a licitação do tipo “menor preço” com critério de julgamento 
da licitação pelo “menor preço por item”, e será regida, em todas as suas etapas pela 
Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e 
Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços, e demais legislações pertinentes a matéria. O recebimento dos 
Envelopes nº 01, contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02, 
contendo a Proposta de Preços, dar-se-á até as 09 HORAS, DO DIA 14 DE MARÇO 
DE 2018, no Protocolo de Licitações da Prefeitura Municipal de Pato Branco, na 
Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR. O inteiro teor do 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 13h30min às 17h30min, na sede Prefeitura Municipal 
de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 
85.501-064 em Pato Branco-PR. Demais informações poderão ser obtidas através 
do telefone (46) 3220-1511/1534, e-mail: licitacao@patobranco.pr.gov.br/ gizeli@
patobranco.pr.gov.br/loreci@patobranco.pr.gov.br. Para retirada do edital e Kit 
Proposta (obrigatório) em mídia digital, os interessados deverão apresentar cd-room 
ou pendrive. Pato Branco, 06 de fevereiro de 2018. Loreci Dolores Bim - Presidente 
Comissão Permanente de Licitação.

RonaldoMilan, 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 presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São

Paulo-SP. Rua Vicente Pallotti, 237, esquina c/Rubens Padilha Mendes,94. Ed. Rio Guarani.Localização do imóvel:Curitiba – PR. Bairro Cajuru.
Ap.607-torre 02, Q3lC (6º pav), vaga de garagem nº 17. Área priv.69,44m² (Ap) e 20,40m² (vaga). Matr.88.742 (Ap) e 88.743(vaga).4º RI local. Obs.:
Ocupado. : 01/03/2018, às 15h. Lance mínimo: : 08/03/2018, às 15h. Lance mínimo: (caso não seja1º Leilão R$ 376.969,92 e 2º Leilão R$ 276.933,06
arrematado no 1º leilão). : à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar oCondição de pagamento
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 - Para
mais informações - tel.: (11) 3845-5599 -RonaldoMilan - LeiloeiroOficial JUCESPnº 266

1º LEILÃO: 2º LEILÃO:01/03/2018, ÀS 15H. - 08/03/2018, ÀS 15H. (caso não seja arrematado no 1º leilão)

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL e ON-LINE”

Srs. Clientes,
Informamos que, em nosso Encarte de Farmácia,
com validade de 01/02/2018 a 28/02/2018, a oferta
do produto Tadalafila 5mg MEDLEY Genérico 30
comprimidos foi veiculada com a composição e
o número de registro incorretos. O correto é 5mg
de Tadalafila e registro MS 1.0235.1134, conforme
ao lado, e não 150mg de Fluconazol e registro MS
10181.0366/002-8. Pedimos desculpas
por esse inconveniente.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2016

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de vigilância patrimonial 
integrada a prestação de serviços de monitoramento através de câmeras de circuito 
fechado de TV (CFTV) para a Assembleia Legislativa do Paraná. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do contrato pelo 
período de 12 (doze) meses a partir de 05 de fevereiro de 20018. 
FORO: Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
Protocolo: 10290/2017
Pregão Presencial nº 071/2015

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE EDITAL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de 
Apoio Técnico, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 005/2018.
Data da abertura: 26/02/2018
Horário: 10h00min 
Objeto: Contratar empresa especializada para construção de quiosque para cafeteria no 
Edifício Presidente Tancredo Neves, nesta Assembleia Legislativa.
Valor Máximo: R$ 189.135,59 (Cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais 
e cinquenta e nove centavos. 
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
a Diretoria de Apoio Técnico da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Praça 
Nossa Senhora de Salete, s/n – Centro Cívico, no horário das 09:00h às 12:00h e das 
13:00h às 18:00h, ou pelo fone (041) 3350-4255 ou ainda pelo Site: www.alep.pr.gov.br/
transparencia/licitacoes-e-contratos/editais
Dotação: 001.001.4000.3390.3916.
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.

COMUNICADO EXTRAVIO
A empresa COMERCIAL AUTOMO-
TIVA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
CNPJ 45.987.005/0143-00 e Inscrição 
Estadual nº  9013828242, estabelecida 
Rodovia BR 116 nº 21459, km 9, Pi-
nheirinho, Curitiba, PR; declara para os 
devidos fins e efeitos de direito e para 
quem possa interessar que, na data de 
01/01/2018 foi extraviado o seguinte 
documento fiscal: Livro Modelo nº 6 - 
Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrências.


