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Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
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 Eletrônica para Registro de Preços nº 014/2019
OBJETO: Aquisição de microcomputador do tipo mini desktop com monitor 
e seus periféricos, de microcomputador do tipo desktop com monitor e 
seus periféricos, de microcomputador do tipo desktop e seus periféricos, 
de notebooks e seus acessórios, e de monitor com dimensão entre 27 e 30 
polegadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 19/07/2019, às 10h10, no endereço eletrônico: www.
bbmnetlicitacoes.com.br 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 10h00 do dia 05/07/2019 até 
às 10h00 do dia 19/07/2019, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
VALOR MÁXIMO: R$ 3.157.621,60 – a participação neste Pregão Eletrônico 
será dividida em 02 (duas) cotas, sendo itens 01, 02, 03, 04 e 05 AMPLA 
CONCORRÊNCIA (COTA PRINCIPAL); itens 06, 07, 08, 09 e 10 (COTA 
RESERVADA - PARTICIPAÇÃO SOMENTE ME-EPP-MEI.
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto a 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/
nº – Centro Cívico, na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 
4º andar do Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min 
– 13h00min às 18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link "Compras e Licitações", bem como no 
endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 
3350-4322 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br. 
DOTAÇÃO: 001.001.4000.44.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de 
Dados.
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 02 de julho de 2019.

EDITAL Nº.01/2019
RICARDO ANTONIOLI GRASSANO, Oficial do Serviço Registral de Imóveis 1° 
Ofício da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que na qualidade de Oficial 
do 1° SRI de Arapongas/PR., segundo as atribuições conferidas pelo Artigo 26 
da Lei n°.9.514/97, em virtude do requerimento (Protocolo 24.561) da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, credora da Cédula de Crédito Bancária n°00031284 
objeto do registro 5-11.628 e termos de Aditamento - 14.1284.690.0000177-76, 
objeto das averbações 6,7,8,9 e 10 da matrícula n°.11.628, deste SRI, relativo ao 
Lote 01/C, com 5.271,22m²., situado na Vila Aparecida, em Arapongas-PR, com 
saldo devedor de responsabilidade de ARTENGE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., 
e seus representantes CÁSSIA IMAI GLAUCO IMAI e KOSUE IMAI, venho 
intimá-los para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos 
encargos vencidos e não pagos. Informamos ainda que, o valor destes encargos 
posicionado em 30/05/2019, corresponde a R$294.690,35, sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também, os encargos que vencerem no prazo desta 
intimação de acordo com o art.26 § 6° da Lei 9.514 de 20.11.1997. Informamos 
mais, que na sua vinda a esta serventia para o cumprimento da intimação, V.Sª 
receberá o número da conta corrente para depósito que deverá ser resolvida no 
mesmo dia. Caso V.Sª não consiga efetuar o pagamento no mesmo dia, e estando 
dentro do prazo da intimação, deverá retornar a esta serventia para recálculo 
do valor a ser pago. Salientamos que V.Sª poderá efetuar a purga da mora na 
agência da CAIXA detentora do financiamento, dentro do prazo definido nesta 
intimação. Assim procedo à INTIMAÇÃO de V.Sª para que se dirija a este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado na Avenida Arapongas, n°342, em Arapongas-
PR, no horário de atendimento das 08:30 às 17:00 hrs., onde deverá efetuar 
a purga do débito, acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contados a partir desta data. Nesta oportunidade, fica V.Sª ciente que o não 
cumprimento da referida obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Artigo 26 § 7° da Lei nº.9.514/97. Dado e 
passado nesta Comarca de Arapongas-PR, em 28 de junho de 2.019. 

Ricardo Antonioli Grassano

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (OUTSOURCING) PARA A EDITORA 
GRÁFICA DO SENAC/PR. Edital no site: www.pr.senac.br/transparencia/#/licitacoes. 
Acolhimento propostas: até às 08h30min do dia 16/07/2019. Disputa: 16/07/2019 - 
9h30min. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – Presidente do 
Conselho Regional. Curitiba-PR 03/07/2019. 

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2019 

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE 
RADIOLOGIA DO SENAC/PR. Edital no site: www.pr.senac.br/transparencia/#/
licitacoes. Acolhimento propostas: até às 08h30min do dia 15/07/2019. Disputa: 
15/07/2019 - 9h30min. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – 
Presidente do Conselho Regional do SENAC/PR. Curitiba-PR 03/07/2019.

SUMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, a Licença de Operação – para posto de gasolina 
LO-17/166, em 22/08/2018, válida até 31/08/2019, situado á 
Avenida do Batel nº 1280, Bairro Batel, em Curitiba-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
KROMOFLEX POLIMENTOS DE METAIS LTDA, CNP1: 
06.345.788/0001-54, torna público que recebeu do IAP. a Licença de 
Operação para SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E 
REVESTIMENTOS DE METAIS, de número 128. 546. com validade até 
15/08/2019, instalada Rua José Machado Vaz, n 246, Bonfim, Almirante 
Tamandaré - PR.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 
torna público que solicita junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, o pedido de renovação da Licença de Operação para 
posto de gasolina, situado á Avenida do Batel nº 1280, bairro 
Batel, Curitiba-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

KROMOFLEX POLIMENTOS DE METAIS LTDA, CNPJ: 
06.345.788/0001-54,torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação 
da Licença de Operação para  SERVIÇOS DE USINAGEM, SOLDA, 
TRATAMENTO E REVESTIMENTOS DE METAIS de número 128. 546 
com validade até 15/08/2019, instalada Rua José Machado Vaz, n 246, 
Bonfim, Almirante Tamandaré  - PR

EDITAL
MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA, Oficial do Segundo Serviço Registral 
desta Comarca de São José dos Pinhais, Estado do Paraná...
FAZ SABER a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que por reque-
rimento e documentos hábeis, vem INTIMAR ao Sr. RODRIGO SANTOS, inscrito 
no CPF/MF nº 268.203.538-80, residente na Avenida Rui Barbosa, nº 9295, Cen-
tro, nesta Cidade, a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis, sito à Rua 
XV de Novembro nº 930, Centro, nesta Cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, no 
horário das 08:30 h às 11 :00 h, e das 13:00 h às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, 
podendo no entanto V. Senhoria, comparecer diretamente a CAIXA CONSÓR-
CIOS S/A, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, para saldar os débitos devi-
dos referente a Alienação Fiduciária do imóvel da Matricula nº 61.821, conforme 
estabelece o Artigo 26 da Lei 9 .514/97. 

São José dos Pinhais, 24 de junho de 2019.

SEGUNDO SERVIÇO REGISTRAL
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ
Rua Mateus Leme, 1142 – Fórum, Centro Cívico – CEP 80530-010. Telefone (41) 3221-9515

E D I T A L  D E  L E I L Ã O  E  I N T I M A Ç Ã O
(NU 0036834-95.2011.8.16.0001 PROJUDI)

A Doutora THALITA BIZERRIL DULEBA MENDES, MM. Juíza de Direito Substituta da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, FAZ SABER aos interessados que nos AUTOS DE EXECUÇÃO Nº 0036834-
95.2011.8.16.0001 (PROJUDI), que move RS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de CARLOS 
WEISSHEIMER (CPF: 017.763.719-68) e NEIVA MARIA WESSHEIMER (CPF: 061.644.989-53), serão levados a leilão judicial os bens 
abaixo descritos, observadas as seguintes condições:

1º Leilão em 04/06/2019 às 13h00min, por preço igual ou superior ao valor da avaliação;
2º Leilão em 18/06/2019 às 13h00min, por preço igual ou superior a 60% do valor da avaliação.
Em não havendo arrematação ou se por qualquer motivo o leilão judicial não se realizar, ficam desde já designadas novas datas:
1º Leilão em 09/07/2019 às 13h00min, por preço igual ou superior ao valor da avaliação;
2º Leilão em 23/07/2019 às 13h00min, por preço igual ou superior a 60% do valor da avaliação.

MODALIDADE DO LEILÃO: Os leilões serão realizados presencialmente no escritório do leiloeiro, com endereço à Rua Marechal 
Deodoro, 235, Sala 101/102, Curitiba/PR, Telefone 0800-052-4520, com transmissão ao vivo pela internet, bem como eletronicamente 
com recepção de lances online através do site https://oleiloes.com.br/, mediante cadastramento prévio e aprovado do arrematante com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência da data do leilão. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial MARCELO 
SOARES DE OLIVEIRA, matriculado na JUCEPAR sob o nº 08/011-L. Mais informações poderão ser obtidas no escritório do leiloeiro, pelo 
site https://oleiloes.com.br/ ou pelo fone (41) 99870-7000.
DESCRIÇÃO DOS BENS: (1) APARTAMENTO Nº 102, COM A ÁREA CONSTRUÍDA EXCLUSIVA DE 124,222163M², ÁREA CONSTRUÍDA 
COMUM  DE 26,291089M², PERFAZENDO A ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 150,513252M², LOCALIZADO NO 5º PAVIMENTO OU 
1º PAVIMENTO TIPO DO EDIFÍCIO VITÓRIA PALACE, SITO À RUA FRANCISCO ROCHA Nº 1640, NESTA CAPITAL, COM DEMAIS 
CONFRONTAÇÕES, MEDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS NA MATRÍCULA 31540 DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA/
PR, IF: 13.062.033.001-2; e (2) VAGA DE GARAGEM SIMPLES SOB Nº 15-S, PARA VEÍCULO DE TAMANHO MÉDIO E PEQUENO, 
COM A ÁREA CONSTRUÍDA EXCLUSIVA DE 12,000000M², ÁREA CONSTRUÍDA COMUM DE 15,827154M², PERFAZENDO A ÁREA 
CONSTRUÍDA TOTAL DE 27,827154M², LOCALIZADA NO 1º PAVIMENTO OU 2º SUBSOLO DO EDIFÍCIO VITÓRIA PALACE, SITO 
À RUA FRANCISCO ROCHA Nº 1640, NESTA CAPITAL, COM DEMAIS CONFRONTAÇÕES, MEDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS NA 
MATRÍCULA 31541 DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA/PR, IF: 13.062.033.138-5. LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Rocha, 
1640, Bigorrilho, Curitiba/PR.
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00, atualizada até 27/05/2019. (Original: R$ 630.573,00, conforme mov. 306.1).
ÔNUS: Consta na Matrícula 31540: AV-4: Averbação de Existência de Ação dos presentes autos; R-5: Penhora proveniente dos autos nº 
302/1996 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Pato Branco; R-6: Penhora dos presentes autos. Consta na Matrícula 31541: AV-4: Averbação 
de Existência de Ação dos presentes autos; R-5: Penhora proveniente dos autos nº 302/1996 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Pato 
Branco; R-6: Penhora dos presentes autos. Consta no Rosto dos Autos: Penhora proveniente dos autos nº 00003393-89.1998.8.24.0023 
em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Florianópolis (mov. 92.1); Penhora proveniente dos autos nº 0051923-22.2001.8.24.0023 em trâmite 
perante a 6ª Vara Cível de Florianópolis (mov. 225.2). Débitos de IPTU: Constam débitos de R$ 1.410,42 conforme ofício nº 259/2019 - 
FCF ao mov. 372.1. Outros débitos: Constam débitos perante à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional conforme ofício nº 210/2019/
DIAFI-SERAP/REJPUD/PFN-PR/PRFN4/PGFN-ME ao mov. 358.1. O ofício nº 0579/2019 remetido à Receita Federal/INSS, o ofício nº 
0580/2019 remetido ao IAP, o ofício nº 0581/2019 remetido ao Depositário Público e a intimação nº 0586/2019 remetida ao síndico do 
Edifício Vitória Palace ainda não retornaram com informações.
DÉBITO EXECUTADO: R$ 425.546,32 (mov. 336.2), sujeito à atualização.
DEPOSITÁRIA: A Executada.
REMUNERAÇÃO DO LEILÃO: A remuneração do Leiloeiro será devida observadas as seguintes hipóteses: (a) em caso de arrematação, 
comissão de 5% sobre o valor da arrematação, sendo devida pelo arrematante; (b) em caso de adjudicação, comissão de 1% sobre o valor 
da avaliação, sendo devida pelo exequente; (c) em caso de remição, comissão de 2% sobre o valor pelo qual o bem foi resgatado, sendo 
devida pelo remitente; (d) em caso de acordo ou transação, comissão de 1% sobre o valor da avaliação, a ser sendo devida pelo executado. 
Além da remuneração da comissão, o Leiloeiro poderá cobrar o ressarcimento das despesas efetuadas. A comissão e o ressarcimento 
das despesas efetuadas deverão ser pagas à vista no ato da arrematação, adjudicação, remição ou acordo, mediante depósito, tal como o 
preço, porém, sendo nula ou anulada a arrematação serão devolvidos os valores recebidos a título de comissão. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1ª Observação: Consoante o disposto no artigo 892 do Novo Código de Processo Civil, a arrematação 
far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico; 2ª Observação: Artigo 895 
do Novo Código de Processo Civil: “O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I – até o 
início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II – até o início do segundo leilão, proposta 
de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil”; §1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo 
menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, 
quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. §2º As propostas para aquisição em prestações 
indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. As parcelas serão atualizadas 
pela média aritmética simples dos índices INPC e IGP-DI, a partir da data da arrematação. §4º No caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento (10%), sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5º 
O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. §6º A apresentação da proposta 
prevista neste artigo não suspende o leilão. §7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado. §8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I – em diferentes condições, o juiz decidirá pela 
mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II – em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar 
(art. 895 do NCPC) e §9º No caso de arrematação a prazo, os pagamento feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite 
de seu crédito, e os subsequentes, ao executado; 3ª Observação: A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem 
imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas às garantias 
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º, NCPC) 
e 4ª Observação: Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação 
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a 
ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (artigo 903 do Código de 
Processo Civil/2015), podendo o arrematante desistir da aquisição apenas nas hipóteses do §5º do Art. 903 do CPC.
INTIMAÇÕES E OBSERVAÇÕES: Não há recurso pendente de julgamento neste feito. A venda será efetuada no estado em que o imóvel 
se encontra e em caráter ad corpus. Será resguardada a quota-parte do cônjuge com o produto da alienação (art. 843 do CPC), em sendo 
o caso. O bem será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive os de natureza propter rem (art. 130, § único, do CTN 
e art. 908 do CPC), salvo eventual responsabilidade pela imissão na posse, que ficará a cargo do arrematante, consubstanciado pela 
assinatura do auto de arrematação (art. 901 do CPC). Na forma da lei, ficam intimados das datas e horários dos leilões o senhorio direto, o 
usufrutuário, o credor com garantia real e/ou penhora anteriormente averbada, desde que não sejam de qualquer modo parte da execução. 
Caso não tenham sido anteriormente intimados por qualquer outro meio legalmente estabelecido, ficam intimados os executados CARLOS 
WEISSHEIMER e NEIVA MARIA WESSHEIMER (art. 889 do CPC). No caso de diligência negativa de intimação dos executados, do 
cônjuge, corresponsáveis, credores hipotecários, usufrutuários, senhorios-diretos e coproprietários, ficam estes desde já intimados através 
do presente das datas designadas para os leilões do bem penhorado e dos demais dados constantes neste. Caso não haja expediente 
forense na data designada, o ato é automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Por fim, 
caso não haja arrematação nas datas designadas, o bem poderá ficar, a critério do Juízo, disponível para venda direta pelo período de 
60 (sessenta) dias que se sucederem ao leilão, nas mesmas condições. A fim de dar ampla divulgação ao presente leilão, este edital será 
publicado na modalidade eletrônica, sendo que o Leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente, 
o qual se presume ser de conhecimento de todos os interessados. Do que para constar, expedi o presente edital, que será publicado nos 
termos da lei. Curitiba/PR, 27/05/2019. Eu, Leiloeiro Oficial Designado, que o fiz digitar, por ordem da MM. Juíza de Direito Substituta.

THALITA BIZERRIL DULEBA MENDES
Juíza de Direito Substituta


