
PRA TODA FAMÍLIA
Live solidária terá show sertanejo, receitas, mágicas e dicas de saúde

Uma live diferente pro-
mete ser a atração do
domingo (24) de todos

os curitibanos. Além de mui-
ta música boa, a transmissão
pelo Youtube terá receitas
preparadas por um master-
chef de verdade, além de di-
cas de exercícios físicos para
manter a forma nestes tempos
de quarentena e até um show
de mágicas para entreter a
piazada.

O objetivo da Multi Live,
que começa às 11h, é mobili-
zar toda a família e arrecadar
dinheiro para a compra de ali-
mentos e kits de higiene que
serão distribuídos para pesso-
as carentes. A parte musical
fica por conta dos paranaen-
ses Jeann e Júlio, donos dos
hits “Gordinho”, “Baladeira”,
“Creme do Verão” e “Isso Cê
não conta”, todos sucessos na
programação da Rádio 98FM
e em todo o Brasil.

As receitas ficarão a cargo
de Vitor Bourguignon, ven-
cedor do Mastercheff – A
Revanche, reality show culi-
nário. Um dos nomes mais
talentosos da culinária bra-
sileira, o chef curitibano vai
ensinar receitas únicas e in-
críveis durante o evento. As
dicas para manter a boa forma
serão dadas pelo treinador
Frederico e o show de mágica
será estrelado por Jeff Ara-
gon. O apresentador será o
empresário Marquinhos Ma-
laquias.

Malaquias já participou e
ajudou a promover algumas
das lives de mais sucesso na-
cionalmente. “Importante o
pessoal não esquecer do nos-
so quintal. O pessoal fez tan-
to por outros (artistas e lives
nacionais), mas não podemos
deixar de cuidar de quem está
aqui perto da gente”, disse
Malaquinas. “A ideia da Mul-
tiloja é muito legal e quanto
mais gente assistir, mas gente
nós vamos ajudar. Estou mui-
to feliz e honrado em parti-
cipar deste evento”, comple-
mentou.

A Multi-Live é uma ini-
ciativa da Multiloja, varejista
paranaense especializada em
móveis e eletroeletrônicos.
“Pensamos que podemos e
devemos de alguma maneira
contribuir com a sociedade
Paranaense, pois sempre nos
apoiou ao longo desse tem-
po. Por isso queremos levar
um pouco de entretenimento
para as famílias paranaenses”,
comentou Geraldo Gonçal-
ves, diretor superintendente
da Multiloja.

“Nossa intenção com tudo
isso é arrecadar o máximo
possível de alimentos e pro-
dutos primeira necessidades
para doar ao Provopar e ao
programa Cesta Solidária Pa-
raná. Nosso intuito nesse mo-
mento e de alguma maneira
ajudar o próximo”, concluiu o
diretor.

>>> Quem quiser assistir à
Multilive pode acessar o canal
oficial do evento, pelo site ht-
tps://www.youtube.com/mul-
tilojaoficial. A Live começa no
domingo (24), às 11h.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA,
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 
URBANO DE CURITIBA.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 01/2020

O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO 
DE CURITIBA – IPPUC torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 

OBJETO: Elaboração de projetos e serviços de engenharia e 
arquitetura objetivando a construção de equipamento público, da 
Prefeitura Municipal de Curitiba, denominado Rua da Cidadania 
da CIC.
ABERTURA:08/06/2020 PROPOSTAS: 9hàs 10h 
LANCES:10h:05min às 10h:40min

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba: www  e no 
site da Prefeitura Municipal de Curitiba: 

Curitiba, 22 de maio de 2020. 
Luiz Fernando de Souza Jamur                                   

Presidente Interino do Instituto de Pesquisa
 e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A 

INEXIGIBILIDADE URBS Nº 005/2017
AVISO DE CREDENCIAMENTO URBS - N.º 001/2017

PUBLICAÇÃO ANUAL

A URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontra disponível o Edital do 
credenciamento epigrafado, com as seguintes características: 
OBJETO: credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de 

de deslocamento de colaboradores da URBS na cidade de Curitiba e 
na Região Metropolitana desta, conforme o descrito no ANEXO I do 
respectivo Edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: o credenciamento possui 
a validade de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 22/05/2017. 
Durante esse período que vai até 22/05/2022, estará o credenciamento 
permanentemente aberto à participação dos interessados em se 
credenciar no mesmo, sendo que o recebimento dos envelopes de 

úteis, nos seguintes horários: 12h30min às 18h 30min.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: protocolo 
da URBS - Urbanização de Curitiba S.A., situado na Av. Presidente 
Affonso Camargo, 330 - Estação Rodoviária/Bloco Central - Curitiba 
- PR. 
O EDITAL: estará disponível no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: fone: (0**41) 3320-3093. 

Curitiba, 22 de maio de 2020.
OGENY PEDRO MAIA NETO

Presidente

POLIMIX CONCRETO LTDA, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba a Licença Ambiental 
de Operação, válida até 30 de setembro de 
2020, para preparação de massa de concreto 
e argamassa para construção, situada à Av. 
Juscelino Kubitschek de oliveira, n° 821, Cidade 
Industrial, Curitiba.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 59/2020/GP EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 - PROCESSO Nº 24/2020
UASG Nº 450996

O Município de Pato Branco, com sede na Rua Caramuru n.º 271, Centro de Pato 
Branco – PR, representado neste ato pelos Gestores do Contrato nº 59/2020/GP, 
o Sr. Paulo Vicente Stefani – Secretário Municipal de Esporte e Lazer e a Sra. 
Heloí Aparecida de Carli - Secretária Municipal de Educação e Cultura, vem por 
meio desta, dentro dos preceitos legais da Lei Federal n.º 8.666/93, do Art. 46 do 
Decreto Municipal n.º 8.574/2019; bem como do que consta no Item 13 do Edital 
de Pregão Eletrônico n.º 07/2020 – Processo n.º 24/2020; NOTIFICAR a empresa 
CORDEIRO CONSTRUÇÃO 2010 LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 11.985.809/0001-36, estabelecida na Rua Albano, 96, CEP: 22.733-010, 
em Rio de Janeiro/RJ, para a assinatura do contrato de Prestação de Serviços nº 
59/2020/GP; no prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis contados da publicação 

de prestação de serviço na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 
Caramuru n.º 271 – Centro de Pato Branco; ou poderá estar entrando em contato 
com a Divisão de Licitações através dos e-mails licitacao1@patobranco.pr.gov.br 
e licitacao2@patobranco.pr.gov.br ou pelos telefones (46) 3220 1511 ou (46) 3220 
1534. Caso não a faça, a licitante decairá do direito a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal n.º 10.520/2002. Atenciosamente. Pato Branco, 21 de Maio de 2020.  Paulo 
Vicente Stefani - Secretário Municipal de Esportes e Lazer. Heloí Aparecida de 
Carli - Secretária Municipal de Educação e Cultura.
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