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DEU RUIM!

A Polícia Civil estou-
rou uma festa clan-
destina em plena 

pandemia de coronavírus 
em uma chácara de Co-
lombo, região metropolita-
na de Curitiba, na noite de 
sábado. A festa tinha quase 
200 pessoas, em pleno pe-
ríodo em que as autorida-
des de saúde pedem para 
a população evitar aglo-
merações, o que facilita a 
transmissão da covid-19. 
Os organizadores podem 
responder por incitação ao 
crime, associação crimi-
nosa e infração de medida 
sanitária preventiva.

Há pouco mais de uma 
semana, outra festa clan-
destina com cerca de 100 
pessoas no bairro Campo 
Comprido, em Curitiba, 
está sendo investigada 
pela Polícia Civil. Quatro 
pessoas foram indiciadas 
pela Delegacia de Repres-
são aos Crimes Contra 
Saúde (Decrisa). Imagens 
da festa foram publicadas 
nas redes sociais, gerando 
revolta e indignação de 
quem vem respeitando a 
quarentena. Outras duas 
festas clandestinas em 
Curitiba em plena pande-
mia também são alvos de 
inquéritos policiais.

Em Prudentópolis, na 
região Centro-Sul do Pa-
raná, outra festa com 150 
convidados está causando 
preocupação. Após o even-
to uma das convidadas que 
mora em Curitiba postou 
nas mídias sociais que tes-
tou positivo para coronaví-
rus. A festa também levou 
a Polícia Civil de Prudentó-
polis a abrir inquérito.

Como denunciar?
Quando se trata de um 

estabelecimento comer-
cial, a Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo da 
prefeitura tem a respon-
sabilidade de fiscalizar o 
comércio e os serviços 
quanto ao cumprimento 
das normas de distancia-
mento social determi-
nadas pela Secretaria de 
Saúde na pandemia. Nes-
te caso, a população pode 
denunciar via Central 156 
e como punição, o local 
pode até perder o alvará 
de funcionamento.

Porém, quando se trata 
de um caso de aglomera-
ção em espaço privado, 
como uma residência, a 
investigação cabe à Polícia 
Civil. Quem promove fes-
tas clandestinas e aglome-
rações durante a pandemia 
pode responder por crime 
contra a saúde, cuja pena 
pode resultar em deten-
ção de até quatro anos de 
reclusão. As denúncias po-
dem ser feitas pelo telefo-
ne do Disque Denúncia do 
Governo do Estado (181) 
ou pela central da Polícia 
Militar (190).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020 – PMU
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem 
interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, 
fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, para 
contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de 
reforma e ampliação da Escola Municipal Carlos Gomes, com área de 886,58m2, 
localizada no Distrito de Santa Eliza, município de Umuarama – PR., com recursos 
do Contrato de Repasse nº 865950/2018/Ministério das Cidades/Caixa e Contrato 
de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro 
para Despesa de Capital nº 0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo 
ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 15 de junho de 2020.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço global.
VALOR MÁXIMO: R$ 319.377,10 (trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e 
sete reais e dez centavos).
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – 
www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações 
e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão 
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário 
das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: 
licita@umuarama.pr.gov.br

UMUARAMA, 12 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

Secretário de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020 – PMU
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem 
interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, 
fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, para 
contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras 
de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica em CBUQ, no Distrito de 
Roberto Silveira, município de Umuarama – PR., com recursos do Contrato de 
Repasse nº 865950/2018/Ministério das Cidades/Caixa e Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de 
Capital nº 0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de 
acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 16 de junho de 2020.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço global.
VALOR MÁXIMO: R$ 773.242,79 (setecentos e setenta e três mil, duzentos e 
quarenta e dois reais e setenta e nove centavos).
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – 
www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações 
e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão 
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário 
das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: 
licita@umuarama.pr.gov.br

UMUARAMA, 12 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

Secretário de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 – PMU
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem 
interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, 
fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, 
para contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução 
de implantação de pista de caminhada e tela no Parque 1º de Maio, com área 
de 13.582,10m2,  município de Umuarama – PR., com recursos do Convênio nº 
253/2019, celebrado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo – SEDEST, o Município de Umuarama e o Instituto das Águas do 
Paraná - AGUASPARANÁ, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, 
de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 05 de junho de 2020.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço global.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.104.782,98 (um milhão, cento e quatro mil, setecentos e 
oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – 
www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações 
e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão 
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário 
das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: 
licita@umuarama.pr.gov.br

UMUARAMA, 12 de maio de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

Secretário de Administração 

A Unimed do Estado do Paraná - Federação Estadual das Cooperativas 
Médicas, CNPJ nº 78.339.439/0001-30, situada na rua Antônio Camilo, 283, 
Bairro Tarumã, Curitiba-PR, notifica, nos termos do art. 13 da Lei Federal 
nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 027.453.843-XX, inscrito(a) 
na operadora sob o código de identificação nº 9750000018033922, para 
que entre em contato por meio do telefone 0800 41 4554, (atendimento 
24 horas) ou (41) 3219-1448, em horário comercial, no prazo máximo de 
10 dias contados desta publicação.

A Unimed do Estado do Paraná - Federação Estadual das Cooperativas 
Médicas, CNPJ nº 78.339.439/0001-30, situada na rua Antônio Camilo, 283, 
Bairro Tarumã, Curitiba-PR, notifica, nos termos do art. 13 da Lei Federal 
nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 689.997.121-XX, inscrito(a) 
na operadora sob o código de identificação nº 9750000006903609, para 
que entre em contato por meio do telefone 0800 41 4554, (atendimento 
24 horas) ou (41) 3219-1448, em horário comercial, no prazo máximo de 
10 dias contados desta publicação.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA; 1º LEILÃO: 01 de junho de 2020, às 13h30min *. 2º LEILÃO: 08 
de junho de 2020, às 14h00min *. *(horário de Brasília); ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, 
com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-
010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO 
de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário  
Nº 074388230011047, datada de 20/02/2017, Firmado com a Fiduciante DAISY TERESINHA GUERRA, CI nº 1.903.013-0-PR e CPF/
MF nº 465.883.109-00, residente e domiciliada em Curitiba/PR, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 210.471,10 (Duzentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído por “Apartamento n° 304, localizado no 3° andar do Edifício Veneza, situado na rua 
Morretes n° 10, com área privativa de 34,97m², Curitiba/PR, melhor descrito na matrícula nº 21.771 do Registro de Imóveis 5ª 
Circunscrição de Curitiba/PR. Inscrição Cadastral: 63-031-019.009-9. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 133.338,23 (Cento e trinta e três mil, trezentos e trinta 
e oito reais e vinte e três centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do 
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições 
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (15934 - Dossiê).

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 003/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Prestação de serviços de acompanhamento e orientação a contribuintes quanto à 
legislação pertinente e correto recolhimento da contribuição ao SENAR, Tipo de Licitação: 

MENOR PREÇO, Abertura: 26/05/2020 às 14:00 hrs. Retirada do Edital: R. Mal. Deodoro,450 – 
16º andar, Ed. Mauricio Caillet - Fone:(41) 2106-0424 /2106-0422 

http://www.sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes  
Curitiba, 18 de maio de 2020

SUMULA DE SOLICITAÇÃO  DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

A Empresa TRANSPORTES TGEX TRANSPORTES 
E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
09.576.274/0001-06 torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba-
SMMA, a Licença Ambiental de Operação – LO para o 
Transporte e Locação de Veículos, localizada na Rua 
Américo Firmino de Toledo, 840 -Barracão nº 02, no 
município de Curitiba- PR.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL PRÉVIA

A Empresa TGEX Transportes e Locação de 
Veículos Ltda, CNPJ 09.576.274/0001-06 torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente-SMMA, a Licença Ambiental Prévia-LP 
nº 20000032, com validade até 31/03/2021 para o 
Transporte e Locação de Veículos localizada na Rua 
Américo Firmino de Toledo, 840 – Barracão nº 02, no 
município de Curitiba- PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
Federação Paranaense dos Cultos Afro Brasileiro de Umbanda e Candomblé – 
FPCMAUC, Aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realiza-se 
em 12/06/2020.
Ficam convocados todos os interessados, para a realização da Assembleia 
Geral de Constituição da (nome da Federação), aprovação de Estatuto e Eleição 
da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 12/06/2020, na Rua Vicente 
Geronasso, nº 1336 - sobrado B, Bairro: Boa Vista, Curitiba / Pr. A convocação 
dar-se-á às 20:00 horas em primeira convocação e as 20:30 horas em segunda 
convocação com qualquer número do dia mencionado, onde instalar-se-á a 
Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1º) constituição da 
(nome da Federação). 2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social; 3º) eleição 
para os órgãos e dirigentes da associação; 4º) e a definição da sede. O presente 
Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local.

Curitiba- Pr, 14 de Maio de 2020.
Lucio Fortes Moreira Filho 
Sacerdote de Umbanda 

TRIBUNA | segunda, 18 de maio de 2020 11jornalismo@tribunadoparana.com.br


