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CHUVA 
CHEGA ESSA 
SEMANA, 
MAS NÃO O 
SUFICIENTE

Aterceira semana de
maio vai ter chuva,
mas ainda insufi-

ciente para amenizar a
maior estiagem dos últi-
mos 23 anos que Curitiba e
região metropolitana atra-
vessam.

Segundo Sistema Me-
teorológico do Paraná
(Simepar), a chuva che-
ga sexta-feira (23), com
a previsão de que caiam
apenas 22 milímetros
(mm) de água, o que equi-
vale a 22 litros de água por
metro quadrado. A média
de maio é de 6.4 mm, mas
mesmo com uma chuva
acima do normal, os reser-
vatórios de água não irão
subir muito. Para ocorrer
uma melhora significativa,
seria preciso cerca de 200
mm de precipitação.

Uma das consequências
da estiagem é refletida nas
torneiras das pessoas com
rodízios realizados pela
Sanepar, empresa respon-
sável pelo abastecimento
de água no estado. O atu-
al ocorre até pelo menos
amanhã. Desde o dia 17 de
março, municípios como
Pinhais, São José dos Pi-
nhais, Pinhais, Fazenda Rio
Grande e alguns bairros de
Curitiba, as pessoas estão
enfrentando problemas
em um período essencial
para a lavagem das mãos,
evitando a propagação do
novo coronavírus. Por isso
passa a ser ainda mais im-
portante a economia de
água, para que Curitiba e
região não passem do ro-
dízio para o racionamento
de água.

Frio - para o fim de se-
mana, o frio vai ser intenso
em Curitiba e no interior
do Estado, com possibili-
dade de geada. Para o sá-
bado (23), a mínima pode
bater 4 graus e no domingo
(24), chance de geada com
2 graus no começo do dia.

No litoral, o clima vai
ser bem semelhante ao da
capital, mas o frio não será
tão pesado assim - no fim
de semana, a previsão de
mínima é de 11 graus. No
interior, o frio também se
fará presente e pode até
gear em Foz do Iguaçu, no
Oeste do Paraná. Previsão
para 4 graus no domingo
na terra das Cataratas.

Chuva prevista 
para sexta é 
maior que a 
média de 
maio inteiro.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA Nº 015 - VIRTUAL

A FUNDAÇÃO BRASIL DE ARTE E CULTURA, no uso de suas disposições 
estatutárias legais, Considerando, a existência de pandemia do COVID-19 e os 
Decretos Emergenciais exarados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
relacionados ao afastamento social, e Considerando ainda a necessidade de 
deliberações de matéria urgente relacionada ao às contas da FBAC, convoca todos 
os membros para a realização da Assembléia Geral Ordinária – AGO nº 015, que 
realizar-se-á no próximo dia 29 de maio de 2020, às 19:30h, no endereço situado 
Rua Nunes Machado, nº 472, conjunto 206, Centro, em Curitiba/PR, em Primeira 
Convocação, e às 20:00h em Segunda Convocação, para tratar dos seguintes 
assuntos relativos à 

ORDEM DO DIA
1 –  Apresentação e aprovação da prestação de contas de 2019;
2 – Outros itens de interesse da Fundação.

OS CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO VIRTUAL SERÃO OS 
SEGUINTES:

Através do Aplicativo TeamLink (disponível para computadores, tablets e celulares), 
clicando na Reunião n° 252 626 8874.
Passo a passo para conexão e participação da AGO 15
Para usar o TeamLink, faça o download e instale o TeamLink APP gratuitamente - 
www.teamlink.co - e crie uma conta de usuário TeamLink; 
1. Inicie o aplicativo TeamLink. Clique no botão “Conectar/Inscrever-se”;
2. Digite seu endereço de e-mail e clique em “Obter código” (uma senha de 6 dígitos 
será automaticamente enviada para o endereço de e-mail que você digitou). Na 
próxima página, digite a senha de 6 dígitos recebida do seu e-mail. Como alternativa, 
você pode fazer login diretamente com sua conta do Google;

e sobrenome). Preencha-os e click em salvar;
4. Clique em “Iniciar ou participar de uma reunião”;
5. Selecione “Usar um ID de reunião existente”, preencha um ID de reunião na caixa 
(ID - 252 626 8874), digite a senha desta reunião, que será enviada no seu e-mail e 

6. Clique permitir em “Permitir que TeamLink grave áudio?”;
7. Clique permitir em “Permitir que TeamLink tire fotos e grave vídeo?”;
8. Pronto, você já estará participando da reunião.

Contamos com a presença de todos. 
Sem mais, atenciosamente,

Vera Regina de Brito 
Presidente do Conselho Curador

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 039/GAP-CT/2020

1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços, para Aquisição de Gêneros Alimentícios II.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 20/04/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 05/05/2020 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

Pregão Eletrônico nº. 040/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços, para Aquisição de materiais de cama e banho para o Hotel de Trânsito 
do Grupamento de Apoio de Curitiba.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 24/04/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 07/05/2020 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

Pregão Eletrônico nº. 041/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro 
de Preços, para Aquisição de medicamentos para o Esquadrão de 
Saúde de Curitiba.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 29/04/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 12/05/2020 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

Pregão Eletrônico nº. 042/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro 
de Preços, para Contratação de empresa especializada para prestação de 

1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 15/05/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 27/05/2020 
às 14h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

Pregão Eletrônico nº. 043/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro 
de Preços, para Aquisição de medicamentos para o Esquadrão de 
Saúde de Curitiba.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 18/05/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 28/05/2020 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, 
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 
DA AERONÁUTICA 
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/20
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSAS NIVELADORAS E 
HIDROFUGANTES PARA O SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29 DE MAIO DE 2020. 
HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site do SESC 
PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/, e também no site do Banco do Brasil www.licitacoes-e.
com.br.

Curitiba, 19 de maio de 2020.  DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional.

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 SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA N.º 26/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS COMPLEMENTARES, PROJETO DE INCÊNDIO, LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL, 
ORÇAMENTO, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO FUTURO 
MUSEU DO CAFÉ, ANEXO AO SESC LONDRINA CADEIÃO, EM LONDRINA/PR. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 04 DE JUNHO DE 2020 (RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 931, MERCÊS, CURITIBA, 
PARANÁ). HORÁRIO: ÀS 14H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site do SESC 
PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/.

Curitiba, 19 de maio de 2020.  DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

ESHO HOSPITAL VITORIA - ESHO EMPRESA DE 
SERVICOS HOSPITALARES SA - 29.435.005/0056-00 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença 
de Operação, válida até 23/11/2018 para Atividades de 
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades 
para atendimento a urgências situada à Avenida das 
Indústrias,1974 - Cidade Industrial - CURITIBA / PR. 

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

ESHO HOSPITAL VITORIA - ESHO EMPRESA DE 
SERVICOS HOSPITALARES SA - 29.435.005/0056-00 
torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença 
de Operação, para Atividades de atendimento hospitalar, 
exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a 
urgências situada à Avenida das Indústrias,1974 - Cidade 
Industrial - CURITIBA / PR. 

Ronaldo Milan, 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: 
em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados 
somente na modalidade online. Localização do imóvel: CURITIBA - PR. BAIRRO REBOUÇAS. Rua Lamenha Lins, 
n° 1.754. Ap 11 (1°andar) do Edifício Nívea, c/ direito a uma vaga de garagem. Áreas Priv. 82,09m². Matr. 4.715 do 5°RI 
local. Obs.:"O Vendedor teve conhecimento da existência da seguinte ação: Procedimento Comum,  processo nº 
0000460-68.2020.8.16.0194 em tramite na 15ª Vara Cível de Curitiba/PR. O Vendedor responde pelo resultado das ações, 
de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital."Ocupado. 
(AF). 1º Leilão: 05/06/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 545.887,90 e 2º Leilão: 10/06/2020, às 15h. 
Lance mínimo: R$ 190.513,48 (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 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

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ONLINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

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

1ºLEILÃO: 05/06/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 10/06/2020 Às 15h.
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