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JOVENS 
QUE DAVAM 
MACONHA 
PARA GATO 
SÃO DETIDOS

Um gato foi reco-
lhido pela Polícia 
Civil de uma re-

sidência no bairro Sí-
tio Cercado, em Curi-
tiba, após aparecer em 
um vídeo em que duas 
pessoas dão maconha 
ao animal. Policiais da 
Delegacia de Prote-
ção ao Meio Ambien-
te (DPMA) efetuaram 
a prisão sexta-feira 
(19). Além disso, um 
cachorro da raça poo-
dle também estava so-
frendo maus-tratos. Os 
pets passaram por ava-
liação clínica e estão 
em um lar de proteção 
animal.

O início da investiga-
ção ocorreu no come-
ço da semana passada. 
Uma denúncia chegou 
na delegacia em que 
relatava que o gato está 
recebendo maconha de 
dois indivíduos, tanto 
na alimentação como 
na hora de baforar a 
fumaça do cigarro de 
cannabis na direção do 
felino.

Ao confirmar que o 
vídeo era em Curiti-
ba, a DPMA entrou no 
caso. “Ao chegar na re-
sidência, presenciamos 
tudo o que foi relata-
do na denúncia. Ex-
plicaram que era uma 
brincadeira, mas não é 
por aí. Isso implica em 
maus-tratos e cabe pu-
nição aos envolvidos”, 
explica o delegado Ma-
theus Araújo Laiola.

Um homem foi pre-
so e um adolescente 
apreendido. O menor 
foi levado para a Dele-
gacia do Adolescente 
e o rapaz de 19 anos 
pode ser condenado a 
até 1 ano de prisão.  

Cachorro também 
sofria

Na residência, tam-
bém havia um cachor-
ro da raça poodle que 
estava machucado na 
região dos olhos e mui-
to sujo. A tutora, mãe 
do menor apreendido 
por dar maconha ao 
gato, teve de ir à DPMA 
prestar esclarecimen-
tos.

“Ela disse que não 
tinha conhecimento do 
que se fazia com o gato 
e, em relação ao ca-
chorro, negou que es-
tivesse fazendo algo de 
errado. Mas ela pode 
ser punida de maneira 
igual ao do rapaz de 19 
anos por maus-tratos”, 
disse Laiola.

Leilão de Veículos
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público 
oficial devidamente matriculado perante 
JUCEPAR sob o n.º 653, realizará nos 24 de 
junho de 2020 leilão de bens apreendidos 
nas operações de trânsito da Secretaria 
Municipal de Trânsito de Curitiba – 
SETRAN; as 09:00 leilão de veículos  
Conservados; as 11:00 leilão de veículos 
Sucatas Aproveitáveis; as 13:00h leilão 
de veículos Sucatas Aproveitáveis com 
motor inservível, todos na modalidade 
eletrônica/online e realizados no site 
www.vipleiloes.com. O Edital em sua 
integra poderá ser retirado no site gratuita-
mente assim como lista e visualizações 
completa dos lotes.

1º LEILÃO: 21/07/2020  - 10:10h       -        2º LEILÃO: 23/07/2020  - 10:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco,

 Cássia Maria de Melo Pessoa, CPF: 

Presencial e/ou Online
 IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES:
1º Leilão: dia 21/07/2020, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 23/07/2020, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES FIDU-
CIANTES

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES:1º Leilão: R$ 3.077.757,98  (Três mi-
lhões, setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) 2º leilão: R$ 
1.375.000,00  (Um milhão, trezentos e setenta e cinco mil reais),  

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

www.
francoleiloes.com.br

OBSERVAÇÕES:

. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Ar-
rematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Com-
pra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por 
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais 
ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judi-
cial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O ar-

e-mail: 16/06/2020.

Srs. Clientes,
Informamos que, em nossa Lâmina Semanal de Ofertas,
com validade de 22/06/2020 a 28/06/2020, a oferta 
do produto Vinho Brasileiro SALTON Desejo Merlot 
Garrafa 750ml, foi veiculada com a descrição incorreta. 
A descrição correta é Vinho Brasileiro SALTON Classic 
Garrafa 750ml, conforme ao lado.
Pedimos desculpas por esse
inconveniente.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020. PROCESSO 
Nº 410/2020. O Município de Mariópolis, através seu Prefeito Municipal Tobias 
Ezequiel Taffarel Gheller e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 40/2020 de 07 de abril de 2020, torna público aos interessados, que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, de acordo com 
a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006 
e alterações feitas pela Lei Complementar nº 147/2014, realizará licitação na 
modalidade de Tomada de Preços, para ampla participação de empresas em geral, 
que até o dia 10 de JULHO de 2020, às 09h00 (NOVE) horas, estará recebendo 

Tomada de Preços nº 3/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para 
execução de obra de construção de quadra poliesportiva na Rua 10, Lote 08, 
Quadra 92, com área a ser construída de 646 m² (seiscentos e quarenta e seis 
metros quadrados), conforme Contrato de Repasse n° 886846/2019 - MC/CAIXA, 

com cronograma, planilha de serviços e memorial descritivo em anexo, que fazem 
parte do edital, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. O inteiro teor 
do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados para 
ser examinado, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações, 
na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, 
nº 1030, centro, em Mariópolis-PR ou no site: www.mariopolis.pr.gov.br na aba 
Licitações e Portal Transparência do Município. Informações adicionais, dúvidas e 
esclarecimentos deverão ser dirigidos a Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço acima mencionado – telefone (46) 3226-8100 – e-mail: francisco.bueno@
mariopolis.pr.gov.br. Mariópolis, 22 de Junho de 2020. Tobias Ezequiel Taffarel 
Gheller -Prefeito Municipal.

Informamos que a partir desse mês de março de 2020, 
a Laguna Pneus, pertencente a razão social Laguna 
Importadora e Exportadora Ltda passará a operar 100% sob 
o nome LGN Pneus e sob a razão social LGN Distribuidora 
de Pneus Ltda. O nome Laguna Pneus, não será mais 
utilizado pelo grupo em nenhuma de suas operações. 
Ressaltamos que permanecemos como representantes 

 e especialistas em pneus 
fora de estrada, sem quaisquer alterações nas prestações 
de nossos serviços. Além disso, seguiremos honrando 
o compromisso com nossos clientes em oferecer as 
melhores soluções e pneus para o mercado OTR.

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2020.
O MUNICÍPIO de GUARATUBA, torna público que às 09:00 horas do dia 
08 de julho de 2020, na página Licitações da Caixa Econômica Federal 
(www.licitacoes.caixa.gov.br), realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de 

do edital, para aquisição de: 

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO  

VEÍCULO SEDAN 01 R$ 60.000,00 90 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos 
poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro do Município de Guaratuba,
Paraná, Brasil - Telefone: (041) 3472-8576/3472-8787 -  E-mail 
licitacao@guaratuba.pr.gov.br. A Pasta  Técnica,  com  o  inteiro  teor  
do  Edital  e  seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser 
examinada no seguinte endereço Rua Dr. João Cândido nº 380 -centro-
Guaratuba-Pr e no Portal da Transparência no link: http://servicos.
guaratuba.pr.gov.br:8097/portaltransparencia/, das 08h30min às 11h30min 
e das 13h30min às 17h00min horas.

Guaratuba, 19 de junho de 2020.

Patricia I. C. Rocha da Silva
Pregoeira

AVISO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2020 
ABERTURA: 24/07/2020       HORÁRIO: 13:30 HRS

OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO PÚBLICO COMTEMPLANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS TIPO ABRIGO DE ÔNIBUS COM 
DIREITO NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 
QUE FAZEM PARTE DO CONJUNTO MOBILIÁRIO INSERIDO NO SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA GROSSA, CONFORME 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS.
VALOR TOTAL: R$ 3.014.807,68 (três milhões, quatorze mil, oitocentos e sete 
reais e sessenta e oito centavos), que corresponde ao VALOR ESTIMADO DOS 
INVESTIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Não haverá indicação de dotação orçamentária, 
considerando que não ocorrerá repasse entre as partes.
Maiores informações junto a Divisão De Licitações exclusivamente através do 
email: licita.amtt@hotmail.com

ROBERTO PELLISSARI
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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