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PREFEITANDO
 

INSCRIÇÕES
Depois de Curitiba, 
mais outros dois 
municípios da região 
abriram inscrições 
para a eleição de 
conselheiros tutelares. 
Em Piraquara, o salário 
é de R$ 1.911,00. Já 
em Campo Largo, a 
remuneração é de 
R$ 3.402,78. Estão 
abertas cinco vagas 
para o Conselho 
Tutelar de cada um 
dos municípios. Os 
editais da seleção estão 
disponíveis nos sites 
das prefeituras (www.
piraquara.pr.gov.br 
e www.campolargo.
pr.gov.br) 

EDUCAÇÃO 
Serão inaugurados, 
nesta semana, o novo 
Centro Municipal de 
Educação Infantil 
(CMEI) Heloina 
Greca, na Vila Nori 
do bairro Pilarzinho, e 
os Faróis do Saber e 
Inovação Vinicius de 
Moraes, junto à Escola 
Municipal Professora 
América da Costa 
Sabóia, na CIC, e Luís 
de Camões, anexo 
à Escola Municipal 
Professor Francisco 
Hubert, no Alto 
Boqueirão. A primeira 
entrega acontece hoje, 
na CIC. Amanhã, será a 
vez de o CMEI Heloina 
Greca abrir as portas, 
atendendo 116 crianças, 
de 0 a 5 anos, em 
turmas da educação 
infantil. Também 
amanhã, haverá a 
inauguração do Farol 
do Alto Boqueirão. 

NOVIDADE
A partir do segundo 
semestre deste ano, o 
município de Pinhais 
passará a contar com 
um novo equipamento 
de atendimento a 
partir do segundo 
semestre deste ano. 
O espaço, localizado 
no bairro Jardim 
Claudia, ofertará um 
Serviço de Convivência 
e Fortalecimento 
de Vínculos para 
a comunidade 
local. O objetivo é 
oferecer atividades 
para crianças e 
adolescentes de 
famílias atendidas pelos 
Centros de Referência 
de Assistência Social 
- CRAS e Centro 
de Referência de 
Assistência Social - 
CREAS, que estão 
em situação de 
vulnerabilidade social 
ou risco. No local, 
serão atendidas cerca 
de 150 crianças e 
adolescentes de 6 a 
17 anos em atividades 
orientadas e oficinas 
programadas. 

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL
NC 0411-19

Flúvio Ricardo Nascimento 
Superintendente de Compras Interino

Blás Sixto Mazacotte Centurión
Superintendente Adjunto de Compras

Objeto: monitoramento, operação da Infraestrutura de TI (Tecnologia de 
Informação) e atendimento de 1º nível para incidentes e solicitações de 
serviço, considerando o ambiente interno e externo da ITAIPU.

Condições e Informações para Participação: disponíveis em 
https://compras.itaipu.gov.br.

Recebimento das Propostas: até as 9h de 25 de abril de 2019.

Informações: compras_suporte@itaipu.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL
EF 0321-19

Flúvio Ricardo Nascimento 
Superintendente de Compras

Blás Sixto Mazacotte Centurión
Superintendente Adjunto de Compras

Objeto: aquisição de 130 (cento e trinta) unidades de Tablets PC 
10" com case.

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

Recebimento das Propostas: até as 9:30h de 24 de abril de 2019.

Informações: compras_suporte@itaipu.gov.br.

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

Mariana Carvalho Pozenato Martins, registradora titular do Segundo Serviço de Registro de 
Imóveis do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, 
INTIMA MARCO ANTONIO BRUZAMOLIN com domicílio e endereços ignorados, para que, no 
prazo de quinze (15) dias contados da última publicação do presente edital, compareça na sede da 
serventia extrajudicial do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, com endereço na rua Carlos de 
Carvalho, 603, 10° andar, centro, ou diretamente em agência do credor, e efetue o pagamento das 
parcelas em atraso, e que importam em R$ 35.913,58, para pagamento até o dia 20 de março de 
2019, após este prazo ao valor será acrescido os encargos contratuais. As parcelas mencionadas 
referem-se ao empréstimo obtido junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A, através do contrato de compra 
e venda com mútuo e alienação fiduciáría que teve por objeto a compra do seguinte bem imóvel: 
apartamento n° 801, tipo V, 11° piso do Edifício Juvevê Studio, situado na Rua Nicolau Maeder, 
463, Juvevê, nesta cidade, objeto da matrícula 64.263. O presente edital é formalizado para 
atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 20.11.1997, e será publicado 
por três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorri-
do o prazo acima, e não tendo os intimados efetuado o pagamento 
do saldo devedor do financiamento, a requerimento do credor será 
promovido a averbação da consolidação da propriedade e a conse-
quente transferência do domínio em nome da mencionada credora. 

INTIMA: MARCO ANTONIO BRUZAMOLIN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CURITIBA/PR -ESTADO DO PARANÁ

Mariana Carvalho Pozenato Martins - Oficial do Registro - CPF: 008.419.589-47

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

Mariana Carvalho Pozenato Martins, registradora titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis 
do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, INTIMA MA-
RIANA JACQUES WOLF com domicílio e endereços ignorados, para que, no prazo de quinze (15) 
dias contados da última publicação do presente edital, compareça na sede da serventia extrajudicial 
do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, com endereço na rua Carlos de Carvalho, 603, 10° an-
dar, centro, ou diretamente em agência do credor, e efetue o pagamento das parcelas em atraso, e 
que importam em R$ 101.877,89, para pagamento até o dia 20 de março de 2019, após este prazo 
ao valor será acrescido os encargos contratuais. As parcelas mencionadas referem-se ao empréstimo 
obtido junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A, através do contrato de compra e venda com mútuo e alienação 
fiduciária que teve por objeto a compra do seguinte bem imóvel: apartamento n° 204, tipo I, 3° andar, 
bloco 1, do Parque Residencial Ahú, situado na Rua dos Funcionários, 144, Cabral, nesta cidade, 
com direito a vaga de garagem n° 24, objeto da matrícula 37.334. O presente edital é formalizado 
para atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 
20.11.1997, e será publicado por três vezes consecutivas; após a última 
publicação e transcorrido o prazo acima, e não tendo os intimados efetu-
ado o pagamento do saldo devedor do financiamento, a requerimento do 
credor será promovido a averbação da consolidação da propriedade e a 
consequente transferência do domínio em nome da mencionada credora.

INTIMA: MARIANA JACQUES WOLF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CURITIBA/PR -ESTADO DO PARANÁ

Mariana Carvalho Pozenato Martins - Oficial do Registro - CPF: 008.419.589-47

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS, 
PRAZO DE 30 DIAS, expedido na Ação de ALTERAÇÃO CONSENSUAL 
DO REGIME DE BENS NO CASAMENTO, PROCESSO Nº 0002364-
13.2017.8.16.0200. A Doutora GIANI MARIA MORESCHI, MM. Juíza 
de Direito da VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CURITIBA - 
BOQUEIRÃO, do Foro da Comarca de Curitiba, do Estado do Paraná, 
Representados pelo advogado Diogo Pedro Matsunaga, OAB/PR 
55.326, na forma da Lei, etc, em cumprimento do artigo 734, § 1º 
do Código de Processo Civil em vigor. FAZ SABER pela adoção das 
diligências exigidas pela lei A TODOS QUE PODEM SE INTERESSAR, 
bem como a seus cônjuges, representantes legais, e/ou sucessores, 
faz a divulgação de edital a fim de resguardar direito de terceiros, que 
EDER MORAIS PAULA e ELISANDRA SCHROEDER a) contraíram 
matrimônio no dia 28/12/2013, sob o regime da comunhão parcial de 
bens; b) por motivos pessoais requereram a este juízo a alteração do 
regime de bens, que Passara a ser Regime de Separação de Bens. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para dar publicidade a 
fim de resguardar direitos de terceiros, podendo no prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação do edital, manifestar quanto a impossibilidade ou 
eventual interesse.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO LESTE DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA - 
UNICRED UNIÃO 

CNPJ 74.114.042/0001-90 NIRE: 4240001246-9 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente da Cooperativa de Crédito do Leste de Santa Catarina e do Paraná Ltda - UNICRED 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, caput, do Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 17.664 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e 
quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24 (vinte e 
quatro) de abril de 2019, às 17h (dezessete horas), na sede social do Clube do Médico, situada na 
Rua Luci Canziani, 395 – Praia Brava, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença 
da metade dos associados mais um, ou em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, 
que compõem a ordem do dia: 
1. Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) demonstrações contábeis; 
c) demonstrativo das sobras ou perdas; e 
d) parecer do conselho fiscal e da auditoria. 
2. Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício. 
3. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e cédulas de presença para os 
membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral. 
4. Deliberação a respeito da composição dos encargos remuneratórios das operações de crédito. 
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 
OBS: A Assembleia não se realizará na Sede da Cooperativa, por não haver acomodações para 
todos os associados. 

Itajaí (SC), 29 de março de 2019. 
Murilo Miguez 

Presidente

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 - PROCESSO Nº 64/2019
O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade 
Concorrência, para participação de empresas de qualquer porte, objetivando a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação 
asfáltica com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre 
pavimento poliédrico de trechos da Rua Tapir e Rua Vinicius Cadorin, com área total 
de 7.934,35m² e execução de serviços de pavimentação asfáltica nova, no Acesso 
ao Parque Industrial, com área total de 3.067,50m², atendendo as necessidades da 
Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme planilha de serviços, memorial 
descritivo, projetos, cronograma e demais anexos deste edital, sendo a licitação do 
tipo “menor preço”, sob forma de execução indireta por regime de “empreitada 
por preço global”, com critério de julgamento definido pelo “MENOR PREÇO POR 
LOTE”, e será regido em todas suas etapas pela Lei nº 8.666/1993 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 8.441 de 08 de Janeiro de 2019, 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, dar-se-á até as 09 HORAS DO DIA 14 MAIO DE 
2019, 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 8h 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, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br/licitacoes. Demais 
informações poderão ser obtidas através do telefone (46) 3220-1511/1534, e-mail: 
gizeli@patobranco.pr.gov.br / licita1@patobranco.pr.gov.br.  Pato Branco, 08 de abril 
de 2019. Gizeli Cristina Mattei – Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
 PROCESSO Nº 63/2019

UASG 450996
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida Martinello, 
torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de 
fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de 
Pregão Eletrônico, de participação exclusiva para microempresa e empresa 
de pequeno porte, objetivando a implantação de registro de preços para futura 
e eventual confecção de impressos diversos, atendendo as necessidades de 
todos os Departamentos da Administração Municipal, conforme especificações 
e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo “menor preço”, com 
critério de julgamento pelo “menor preço por item”, em conformidade com as 
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, 
Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, 
de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e 
demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: 
A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. 
O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no 
horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, 
ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.
br. Pato Branco, 08 de Abril de 2019. Mariane Aparecida Martinello - Pregoeira.

Licitação Correios Fechada nº. 18000004/2018 - SE/PR
Licitação para venda, por maior oferta de preço, do imóvel de propriedade dos Correios, modo de disputa fechado, 
localizado na Rua Delegado Leopoldo Belczak, nº 1140 - Bairro Capão da Imbuia - Curitiba/PR. Edital e informações 
no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, telefone: (0xx51) 3220.4633. Endereço para entrega das propostas: 
Rua Siqueira Campos, 1100 sala 404, Centro Histórico, Porto Alegre/RS - CEP 90002-900; a Sessão Pública ocorrerá no 
mesmo endereço informado para entrega das propostas, na Sala de Reuniões (sala 402). Recebimento das propostas 
até às 10h30min do dia 10/06/2019, data e hora em que ocorrerá também a abertura da reunião de licitação.

Ana Carolina Chollopetz da Cunha
Licitadora

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br


