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WENCESLAU 
BRAZ EM  
MEIA PISTA

Depois de receber 
novo asfalto no 
sentido Portão/

Hauer, a avenida Wen-
ceslau Braz, uma das mais 
importantes de Curitiba, 
começou a ganhar nodo 
pavimento no sentido 
contrário. No trecho que 
parte da Rua General Ze-
non Silva, no Parolin, até 
a Avenida Santa Berna-
dete, no Portão, a via vei 
ser totalmente reforma-
da. Serão 2.360 metros de 
asfalto.

A Wenceslau Braz 
atende como espinha 
dorsal do tráfego dos 
bairros Parolin, Guaíra, 
Lindóia e Fanny, é um 
eixo que une as regionais 
Portão/Fazendinha com 
Pinheirinho e Boqueirão 
e por onde passam qua-
tro linhas do sistema de 
transporte coletivo de 
Curitiba: 602 Circular Sul 
(sentido anti-horário), 
502 Circular Sul (sentido 
horário), 661 Lindóia e 
662 Dom Ático.

De acordo com o secre-
tário municipal de Obras 
Públicas, Rodrigo Rodri-
gues, os serviços de pa-
vimentação devem durar 
cerca de 20 dias e a ave-
nida ainda receberá mais 
melhorias. “Iniciamos a 
fase final das obras de 
pavimentação na Aveni-
da Presidente Wenceslau 
Braz e também iremos 
modernizar nos próxi-
mos meses o sistema de 
iluminação da via. Serão 
208 luminárias de LED 
no lugar dos pontos que 
hoje têm equipamentos 
de vapor de sódio”, disse 
Rodrigues.

O secretário explicou 
que, além de auxiliar no 
fator segurança, as novas 
luminárias geram uma re-
dução de mais de 50% no 
consumo de energia, têm 
durabilidade de 50 mil 
horas ou seis anos, não 
contém mercúrio, não 
emitem calor e nem raios 
ultravioleta.

Durante o período das 
obras, o tráfego será limi-
tado a uma pista. Os mo-
toristas devem manter a 
atenção, trafegar em velo-
cidade reduzida e respei-
tar a sinalização vertical, 
caso das placas dispostas 
nas margens da via.

EDITAL Nº 001/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE) 
EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS ESPORTIVOS

O CLUBE CURITIBANO, CNPJ nº 76.493.626.0001-49 através de seu Pregoeiro  
designado, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local 
abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL (POR LOTE), objetivando  a aquisição de EQUIPAMENTOS 
E/OU MATERIAIS ESPORTIVOS para formação de atletas Olímpicos do CLUBE  
CURITIBANO, conforme condições e especificações da Minuta de Termo de Referência 
deste Edital, visando atender as necessidades deste Clube. O procedimento licitatório 
obedecerá integralmente as Instruções Normativas do CBC de Nº 02B, de 19 de junho de 
2019, referente ao REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DO COMITÊ 
BRASILEIRO DE CLUBES –, todas disponíveis no site do CBC https://cbclubes.org.br/
regulamentacao/regulamento-de-compras-e-contratacoes e https://www.clubecuritibano.
com.br/licitacao/edital-cbc-no-07-equipamentos-e-materiais-esportivos/ e as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos.
Data da Publicação do Edital: 28/07/2020
Recebimento das Propostas: 28/07/2020 às 09h00
Encerramento do Recebimento das Propostas: 10/08/2020 às 09h30 min
Data da Abertura das Propostas: 10/08/2020 às 10h00
Início da Seção da Disputa de Preços: 10/08/2020 às 14h00
Local: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do 
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br

Em 28 de julho de 2020.

Rhoger Edhuan Zanetin
Gerente de Esportes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Licitação Modalidade: Tomada de Preços Nº 7/2020 

Objeto: Reforma da Praça Municipal com quadra de areia, Instalações sanitárias, 
palco, espaço para playground, paisagismo e calçadas em Paver com serviços de 
movimento de terra, estruturas, alvenaria, instalações elétricas, hidro-sanitárias 
e prevenção de incêndio, revestimentos, pavimentação e serviços diversos entre 
outros, além de placas de comunicação visual, conforme projetos e especificações. 
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento 
licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa: 
CRESCER CONSTRUTORA LTDA, itens/lote 1, valor R$ 371.097,98 (trezentos e 
setenta e um mil, noventa e sete reais e noventa e oito centavos). 
Boa Esperança do Iguaçu, 27 de julho de 2020. 
EVANDRO LUIZ CECATO PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2020 
CONTRATANTE: Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, com 
sede à Rua Demetrio Pinzon, 16, centro, inscrito no CGC/MF nº 95.589.255/0001-
48, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu 
mandato e funções, Evandro Luiz Cecato, portador da Cédula de Identidade RG nº 
5.740.119-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 925.404.909-30, e 
CONTRATADA: CRESCER CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 28.393.409/0001-
34. 
OBJETO: Reforma da Praça Municipal com quadra de areia, Instalações sanitárias, 
palco, espaço para playground, paisagismo e calçadas em Paver com serviços de 
movimento de terra, estruturas, alvenaria, instalações elétricas, hidro-sanitárias 
e prevenção de incêndio, revestimentos, pavimentação e serviços diversos entre 
outros, além de placas de comunicação visual, conforme projetos e especificações. 
VALOR: R$ 371.097,98 (trezentos e setenta e um mil noventa e sete reais e noventa 
e oito centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a 
conta Contratada. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 11° (décimo 
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de julho de 2020. 
FORO: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná. 
Boa Esperança do Iguaçu/PR, 27 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

PRIMEIRA SECRETARIA CÍVEL
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590, Ed. Fórum, Oficinas

Ponta Grossa – Paraná – CEP 84035-900 – Fone: 42 3309-1600
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo da 1ª Vara Cível, tramitam os autos de 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, registrada sob 
o nº 0012625-32.2016.8.16.0019 (PROJUDI) em que são exequentes 
CESCAGE - Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais e Fundação 
de Crédito Educativo (cujo procurador é o Dr. Lucas Tassinari - OAB/RS nº 
81204), e executados Arquimedes da Silva Szezerbicki e José Robson 
Szezerbicki e estando o executado José Robson Szezerbicki em
lugar incerto e não sabido, ficando devidamente CITADO da presente 
demanda para que PAGUE dentro de 03 (três) dias, a importância de R$ 
7.501,72 (sete mil, quinhentos e um reais e setenta e dois centavos), 
sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da 
execução, ficando CIENTES de que se houver o pagamento do débito 
no prazo de 03 (três) dias, o devedor pagará somente metade da verba 
honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, e que, independentemente 
da penhora de bens, o prazo para embargos será de 15 (quinze) dias 
(a contar da data da finalização do prazo do presente edital). Ainda, fica 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Síntese da inicial “foi proposta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL, registrada sob o nº 0012625-32.2016.8.16.0019 
(PROJUDI), movida por CESCAGE - Centro de Ensino Superior dos 
Campos Gerais e Fundação de Crédito Educativo em face de Arquimedes 
da Silva Szezerbicki e José Robson Szezerbicki, que alegou ser credor do 
valor de R$ 2.611,86 (dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis 
centavos), representada pelo contrato de crédito educacional 071/00302-
9.11 para custeio parcial/integral das semestralidades referentes ao curso 
de Fisioterapia, firmado em 31.07.2008 por José Robson Szezerbicki, sendo 
Arquimedes da Silva Szezerbicki seu fiador e devedor solidário. Ocorre 
que pactuante deixou de pagar 2 das parcelas, sendo a data do último 
vencimento 31.03.2014, razão pela qual se ajuizou a presente demanda”.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro alegue 
ignorância, expedi o presente edital, nos termos dos artigos 256 e 257 do 
CPC. O prazo de resposta será contado após o decurso de 20 (vinte) dias 
da data da publicação do presente Edital. Ponta Grossa, 26 de junho de 
2020. Eu, Letícia Sposito, Técnica de Secretaria, o digitei.

Heloísa da Silva Krol Milak
Juíza de Direito Substituta

COMUNICADO
Todos pacientes que realizaram tratamento ortodôntico na 
Clínica Cabrera ou os que deixaram as documentações, que 
tivemos grande parte de nossos arquivos destruídos devido 
a um alagamento, salvando parte delas, e estas poderão 
ser retiradas caso tenha interesse. Após o prazo de trinta 
dias desta publicação,  estas serão destruídas, eximindo a 
clínica de qualquer responsabilidade futura. Favor contactar 
por  WhatsApp (41) 98772-4261 / (41) 3323-2323.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

Leizok e Viceloski Comércio, Serviços e Transporte 
de Paletes, CNPJ 14.055.378/0001-05, torna público 
que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para 
Comércio de Madeira e Artefatos, a ser implantada 
na Rua Padre José Poliga, na Cidade de Curitiba 
com CEP 82.980-050.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº 95/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA Nº 06/2020

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALÃO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 04/2020, 
de 13/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar no dia 31 de agosto de 2020, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA 
GERALDO VIEIRA, 410, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura 
das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº 
06/2020-CC na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA OBRA.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser solicitada através do 
e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01037-031/con_licitacoes.faces
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO RECAPE 
ASFÁLTICO NAS RUAS TEOLINDO DE MORAES E GETÚLIO VARGAS 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 890528/2019/MDR/CAIXA.
Critério de Julgamento: Empreitada por preço global (material e mão-de-
obra), tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

Pinhalão, 27 de julho de 2020.
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA MARTINEZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/2020 – SMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E DE GESTÃO DE PESSOAL

OBJETO: Aquisição de máscara não descartável, através do sistema de 
registro de preços, pelo período de 6 (seis) meses, visando enfrentamento 
a pandemia COVID-19. 
PROPOSTAS: 03/08/2020 - 14h30min às 15h30min. 
LANCES: 03/08/2020 - 15h35min às 16h05min. 
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da 
Prefeitura Municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br. Em 
caso de dúvidas, os interessados deverão entrar em contato pelos fones: 
(0XX41) 3350-9077, 3350-9023 e 3350-9115. 

Cristiano Roberto Pantarotti
Pregoeiro
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