
SEM-VERGONHAS!

Procon-PR registra 
700 reclamações 
de preço abusivo 

do álcool gel. 
Denuncie!

O Procon-PR recebeu 700 
reclamações do preço 
abusivo do álcool gel 

desde que o primeiro caso de 
coronavírus foi confirmado 
em Curitiba. Além disso, nos 
últimos dias o produto prati-
camente desapareceu das pra-
teleiras, conforme constatou 
blitz do órgão quarta-feira em 
estabelecimentos no Centro.

Durante a fiscalização de 
quarta-feira, estabelecimen-
tos foram notificados e terão 
dois dias para comprovar que 
o valor não foi superfaturado 
devido a enorme procura pela 
pandemia do coronavírus.

Na visita, era solicitada a 
nota fiscal de entrada dos pro-
dutos para comparar com os 
preços do produto vendido. 
“A partir disso constatamos se 
houve algum abuso em relação 
ao consumidor”, explica a che-
fe do Procon-PR, e colunista da 
Tribuna Claudia Silvano. Para 
denunciar abuso no preço do 
álcool gel, basta acessar o site 
do Procon-PR , clicar no banner 
disponível na home do site, pre-
encher os dados do comércio e 
cadastrar fotos dos preços abu-
sivos. O órgão de proteção ao 
direito dos consumidores usará 
as informações para fiscalizar e 
punir eventuais abusos.

Prefeitura
O prefeito de Curitiba, Rafa-

el Greca (DEM), também man-
dou um recado aos comercian-
tes que aumentarem o preço 
do álcool gel. “Vou confiscar o 
estoque de quem estiver pondo 
sobrepreço no álcool gel. Vou 
defender o povo acima de tudo. 
O decreto me permite isso”, 
disse o prefeito ao anunciar o 
decreto de prevenção do mu-
nicípio em entrevista ao jornal 
Meio-Dia Paraná, da RPC.

Gustavo Marques 
gustavomarques@tribunadoparana.com.br
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MARÉS TIZZOT EDITORA LTDA – EPP
Torna público que requereu a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba a Licença Ambiental 
Prévia, para Impressão de Livros, Revistas e 
Outras Publicações Periódicas, situada à Rua 
Desembargador Motta, nº 2011, Batel, Curitiba, 
Paraná, CEP 80.420.162.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
S/A,CNPJ 07.816.890/0009-00 torna público que irá 
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Curitiba, a Licença Prévia para Aluguel de Imóveis 
Próprios a ser implantada R. Prof. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 600 - Mossunguê - Curitiba - PR.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 002/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

OUTSOURCING de cópias, impressões e digitalização de documentos com fornecimento 
de todos os insumos necessários, exceto papéis, Tipo de Licitação: Maior Percentual de 
Desconto Linear por Lote, Abertura: 15/04/2020 às 14:00 hrs. Retirada do Edital: R. Mal. 

Deodoro,450 – 15º andar, Ed. Mauricio Caillet - Fone:(41) 2106-0461 /2106-0424 http://www.
sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes  

Curitiba, 20 de março de 2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N0 15/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº 28/2020, de 17/02/2020, torna público, para 
conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas do dia 02/04/2020, 
aquisição de cestas básicas contendo gêneros alimentícios e materiais de higiene pessoal 
destinadas aos munícipes de Pinhalão, conforme Lei Municipal nº 583/2007, objetivando 
registro de preços.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: http://
www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, através do e-mail licitacaophl03@
gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, 
no horário das 08:30:00 às 12:00:00 e das 13:00:00 às 17:00:00 horas.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.

Pinhalão, 19 de março de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas

Pregoeira

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, 
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. Localização do imóvel: CURITIBA - PR BAIRRO UBERABA. Rua 
Tucum, n° 360. Casa n°18. Cond. “Diamond Residence”. Áreas Totais: Terr. 90,00m² e constr. 99,26m². Matr. 
73.584 do 4°RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 06/04/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 388.664,42 
e 2º Leilão: 09/04/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 202.800,00 (Caso não seja arrematado no 1º leilão). 
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá 
efetuar o 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 estabeleci-
da 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

EDITAL DE LEILÃO
“PRESENCIAL E ONLINE”

1º LEILAO: 06/04/2020 Às 15h. - 2º LEILÃO: 09/04/2020 Às 15h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente do SINDICATO DAS INDÚSTRIAS E EMPRESAS DE 
INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, EQUIPAMENTOS 
E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DO PARANÁ – SIITEP - 
PR, entidade sindical de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob n.º 00.668.588/0001-56, com sede na Avenida Cândido Abreu, 
427, Conjunto 1.307, Centro Cívico, Curitiba/PR, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os associados, quites com suas obrigações, 
para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em sua sede social, às 09 
horas do dia 27 (vinte e sete) de março de 2020, em primeira convocação, a fim de 
tratar a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas do período 1º de janeiro à 
31 de dezembro de 2019; b) previsão orçamentária para o ano de 2020; c) demais 
assuntos concernentes. Caso não haja número legal de participantes, em primeira 
convocação, a referida assembleia será realizada, 1 (uma) hora após, no mesmo 
endereço, com qualquer número de presenças. Curitiba, 18 de março de 2020. 
Biratã Higino Almeida Giacomoni (Presidente).

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
O Hospital Geral de Curitiba (HGeC), código UASG - 160223, 
comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 038/2019. 
Objeto: Eventual aquisição de reagentes laboratoriais para o 
Hospital Geral de Curitiba.
A partir de 20 de março de 2020: 

- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das propostas: 01 de Abril de 2020, às 09:00 (nove 
horas, horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 19 de março de 2020.
FREDERICO MARCELO DE SOUZA COELHO – 

Tenente Coronel
Ordenador de Despesas do Hospital Geral de Curitiba
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