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A empresa COMERCIAL AUTOMOTIVA 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, Pinheirinho, 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.

MUNDO ISP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, torna público que requereu
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a Licença Ambiental Prévia, para Comércio
Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Comércio Varejista
Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Fabricação de Fios, Cabos e
Condutores Elétricos Isolados e Fabricação de Componentes Eletrônicos, situada à Rua Major
Vicente de Castro, 2643, Novo Mundo, CEP 81030-020, Curitiba/PR.

SSÚÚMULA DE REQQUERIMENTOO DE LICCENÇÇA PRÉÉVIA
LIMPAFOOSSSSAHIDROOCCANOOFAZENDINHALTDA.CCNPJ03.407.941//0001-
32, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia paraAtividades
relacionadas a esgoto, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás a serr
implantada na Rua CAPIBERIBE 1688, Portão, Curitiba/PR.

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA PARA AS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR.
Edital no site: www.pr.senac.br/transparencia/#/licitacoes. Acolhimento propostas: até
às 08h30min do dia 26/02/2018. Disputa: 26/02/2018 - 09h30min. Local da disputa:
www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – Presidente do Conselho Regional do SENAC/
PR. Curitiba-PR 08/02/2018.

O empregador Lemos & Gomes do Prado Ltda Ltda, CNPJ
01.763.130/0001-49, convoca os empregados ou herdeiros que com
ele mantiveram vínculo empregatício durante o período 10/1998 a
08/2001 a comparecerem no endereço Rua Professora Maria Helvina
C. de Mello, 187, Vila Rio Branco , Castro - Paraná, munidos de
documentação que comprovem seu vínculo empregatício, para tratar
de assuntos relativos a créditos ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
PROTOCOLO N.º 13/18 – PREGÃO ELETRÔNICO N.° 09/18. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET MÓVEL PARA O SESC PARANÁ E SENAC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 22 de fevereiro de 2018. HORÁRIO: às 09h00 (Horário de Brasília).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site 
do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br, no site do SENAC PARANÁ www.pr.senac.br e também 
no site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br. Curitiba, 08 de fevereiro de 2018. EMERSON 
SEXTOS. Diretor Regional.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, inscrita no 
CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos interessados, que 
está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Os editais estarão disponíveis a partir de 07 de fevereiro de 2018, das 09:00 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. Informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030.
O pedido de credenciamento deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, 
acompanhado de toda a documentação exigida no Edital, devendo ser protocolado no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, a qualquer momento, a partir 07 de fevereiro de 2018, em horário de 
funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as instituições que solicitem seu 
credenciamento e preencham os requisitos do edital.   
Campina Grande do Sul, 06 de fevereiro de 2018.                                                                

______________________________________
ESTELA CELINA MULLER

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULO FRONTIN/PR 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL FMS - (SRP) N.º 04/2018 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
médico hospitalares para atendimento à Rede Municipal de Saúde do Município 
de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e 
valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, Anexo V, o qual 
é parte integrante deste Edital, e, composto pelo arquivo digital “ES PROPOSTA”. 
Os envelopes de nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Habilitação, deverão ser 
entregues até as 09h00min do dia 22/02/2018 e a Sessão Pública da licitação, 
com a consequente abertura dos envelopes de Preço e Habilitação, terá início às 
09h30min do mesmo dia (horário local). 
Edital disponível: Rua Rui Barbosa, 204 – Paulo Frontin – PR, dias úteis 
das 08h00min às 17h00min. Informações: Fone (42)3543-1210. E-mail 
licitapaulofrontin@hotmail.com. Site: www.paulofrontin.pr.gov.br. Paulo Frontin – 
PR – 05/02/2018. 

Eder Renato Stelmach 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA
PREGÃO PRESENCIAL COM LOTE 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2018 – PMG

 A prefeitura Municipal de Guaraqueçaba - PR torna público aos interessados 
que em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 10.520/02 e suas 
alterações, que se encontra aberto o Edital, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, julgamento Menor Preço Por Lote visando “ C o n t r a t a ç ã o  d e 
e m p r e s a  e s p e c i a l i z a d a  e m  p r e s t a ç ã o  d e  S e r v i ç o  d e  S a ú d e : 
a t e n d i m e n t o  a m b u l a t o r i a l ,  a t e n d i m e n t o  a o  p r o g r a m a 
E s t r a t é g i a  d a  S a ú d e - E S F,  f a r m a c ê u t i c o ,  e n f e r m e i r o  p a d r ã o 
e  t é c n i c o  d e  e n f e r m a g e m ,  m é d i c o  e s p e c i a l i s t a ,  d e n t i s t a  e 
a u x i l i a r  d e  d e n t i s t a ” , Preço máximo global: R$ 958.488,93 (novecentos e 
cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos). 
Data de abertura: Dia 23/02/2018, às 14h30min, na sala de reuniões. Prazo para 
recebimento das propostas: Até dia 23/02/2018, às 14h00min, no Protocolo. A 
documentação completa do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no 
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Major Domingos Nascimento, 
46, Centro em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Ou no site oficial do município 
www.guaraquecaba.pr.gov.br, Informações poderão ser obtidas pessoalmente ou 
pelo Fone: (41) 3482-1280 ou através do e-mail licitacao@guaraquecaba.pr.gov.br.  
Guaraqueçaba, em 07 de fevereiro de 2018.
Marcia Loureiro Guimarães -  Pregoeiro Portaria n°. 68/2017

Pregão Eletrônico nº 05/2018 UNILA
A UNILA comunica que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICOpelo SISTEMADEREGISTRODEPREÇOSdo tipomenor preço
visando a aquisição de vidrarias para os diversos laboratórios da universidade.
O Edital e anexos estarão disponíveis a partir de 08/02/2018, 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 08/02/2018. Abertura das mesmas em 01/03/2018,
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

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
SubstitutaServiço Social Autônomo Paranaeducação

CNPJ: 02.392.034/0001-02
Rua dos Funcionários, 1323 - Cabral CEP: 80.035-050

Fone: (41) 3250-8389
Curitiba/PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018-PREDUC

O Serviço Social Autônomo Paranaeducação, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, nomeados pela Portaria Nº 086/2018 de 16 de janeiro de 2018, torna público 
que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico.
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de medicina e segurança 
do trabalho, abrangendo os serviços de elaboração de Laudo Técnico de Condições 
Ambientais de Trabalho - LTCAT, elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais - PPRA (NR 9), elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - PCMSO (NR 7), elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário 
- PPP dos empregados do Paranaeducação, utilizando Sistema SOC. Todos os 
documentos LTCAT, PPRA, PCMSO e PPP devem estar em conformidade com 
a legislação vigente e adequados para a implantação no e-Social, nos termos 
especificados no ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 01/2018-PREDUC
PROTOCOLO: 15.027.450-8
LOCAL DA ABERTURA: Endereço eletrônico para recebimento e abertura das 
propostas www.licitacoes-e.com.br
DATA DA ABERTURA: 26/02/2018.
HORA: 09:30 (nove horas e trinta minutos).
PREÇO MÁXIMO MENSAL POR FUNCIONÁRIO: R$ 8,40 (oito reais e quarenta 
centavos).
O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NOS SITES www.comprasparana.
pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

Curitiba, 08 fevereiro de 2018.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO

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”


