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DESCONTOS 
DE ATÉ 
50% NO 
MERCADO 
MUNICIPAL

Neste mês de setem-
bro, o Mercado 
Municipal de Curi-

tiba resolveu movimentar 
a economia local e apoiar 
os pequenos produtores 
da região com a Promoção 
Carambola, que garante 
descontos de até 50% em 
mais de 130 produtos. Os 
descontos são válidos nas 
quartas e quintas-feiras 
durante todo o mês de se-
tembro, em produtos que 
vão do hortifruti, carnes, 
chocolates, restaurantes e 
serviços como costura.

Os produtos que fazem 
parte da promoção estão 
sinalizados com placas 
indicativas e os partici-
pantes também podem 
conferir quais são os pro-
dutos em promoção pelo 
Instagram @mercadomu-
nicipaldecuritiba.

A ação, de acordo com 
o presidente da Ascesme 
– Associação dos Comer-
ciantes Estabelecidos no 
Mercado Municipal de 
Curitiba, Augusto Schili-
packe, pretende apoiar o 
pequeno produtor. “En-
tendemos que o momen-
to é bastante delicado 
financeiramente para os 
comerciantes e para os 
consumidores, então nos 
unirmos para criar uma 
ação inédita promocio-
nal”, comenta Schilipacke.

Funcionamento 
controlado

O Mercado Municipal 
segue funcionando com 
três entradas para con-
trole de público: Rua da 
Paz, 640; entrada secun-
dária da Avenida Sete de 
Setembro e Rua General 
Carneiro, sendo proibida 
a entrada de clientes com 
temperatura superior a 
37,5ºC. O mercado fun-
ciona de terça a sábado 
das 8h às 18h e domingo 
das 8h às 13h (restauran-
tes até 15h com entrada 
pelo Setor de Orgânicos a 
partir das 13h).

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/20
Objeto: Registro de Preços de materiais para proteção e distanciamento no 
atendimento ao público durante a pandemia da COVID-19 (protetores de acrílico 

Abertura: P.A.: 

Marilei Berbert Padilha
Seção de Compras e Licitações

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 6/2020 
O Município de Campo do Tenente, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 9h 
do dia 26/10/2020, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, Rua Jorge Alves de Barros, 
nº 145, em Campo do Tenente, Paraná, Brasil, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, nº 
6/2020, para a contratação de empresa especializada em implantação e prestação de serviços de 
locação de software, bem como as conversões dos dados existentes no Município, o treinamento 
de funcionários na utilização dos sistemas locados e o suporte e manutenção destes sistemas, 
pelo tipo técnica e preço. A Pasta técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado, de segunda a sexta feira, no 
horário normal de expediente e no site http://www.campodotenente.pr.gov.br, link Transparência. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à 
Comissão de Licitação, no endereço acima mencionado ou através do e-mail licitacaoctpr@gmail.
com,. Telefone para contato: (41) 3628-1795. 

Campo do Tenente, em 03 de setembro de 2020. 
Jorge Luiz Quege 

Prefeito

ERRATA EDITAIS - 0004/2020 (CONSERVADOS)
0005/2020(SUCATA APROVEITÁVEL )

0006/2020(SUCATA APROVEITÁVEL COM  OTOR INSERVÍVEL)
Onde lê-se: O leilão será realizado dia 31 de agosto de 2020, às 09:00h, pelo Leiloeiro Público 
Oficial Joacir Monson Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística 
(www.vipleiloes.com.br) 
O leilão será realizado dia 31 de agosto de 2020, às 10:00h, pelo Leiloeiro Público Oficial Joacir 
Monson Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística (www.vipleiloes.-
com.br)
O leilão será realizado dia 31 de agosto de 2020, às 11:00h, pelo Leiloeiro Público Oficial Joacir 
Monson Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística (www.vipleiloes.-
com.br)

Leia-se: O leilão será realizado dia 08 de setembro de 2020, às 09:00h, pelo Leiloeiro Público Oficial 
Joacir Monson Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística (www.viplei-
loes.com.br) 
O leilão será realizado dia 08 de setembro de 2020, às 10:00h, pelo Leiloeiro Público Oficial Joacir 
Monson Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística (www.vipleiloes.-
com.br)
O leilão será realizado dia 08 de setembro, às 11:00h, pelo Leiloeiro Público Oficial Joacir Monson 
Pouey, Matricula 295/18 – JUCEPAR, no site da Vip Gestão e Logística (www.vipleiloes.com.br)

Matéria publicada no jornal Tribuna do Paraná, no dia 14de AGOSTO de 2020.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
O Hospital Geral de Curitiba (HGeC), código UASG - 160223, comunica a 

realização do Pregão Eletrônico nº 017/2020. 
Objeto: Eventual aquisição de medicamentos.

A partir de 04 de setembro de 2020: 
- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das propostas: 17 de setembro de 2020, às 09:00 (nove horas, 
horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 03 de setembro de 2020
REGINA LUCIA MOURA SCHENDEL – Coronel

 Ordenadora de Despesas/Diretora do Hospital Geral de Curitiba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE RETIFICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
RDC ELETRÔNICO N.º 02/2020

OBJETO: fornecimento e instalação dos seguintes itens, para a reforma do pavimento inferior 
do edifício sede do TCE/PR: Demolições; Instalações elétricas; Climatização; Iluminação; 
Regularização do piso; Piso Vinílico; Piso cerâmico; Piso em mármore; Divisória em Drywall; 
Divisória Acústica; Divisória Naval; Esquadrias de vidro; Esquadrias de madeira; Esquadrias de 
divisória Naval; Esquadrias de Divisória Acústica; Forro mineral acústico; Serralheria; Metais; 
Emassamento e pintura; Bancadas de granito; Móveis; Persianas.
PREÇO MÁXIMO: R$1.567.673,59 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 
setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
NOVA DATA DE ABERTURA: 11 de setembro de 2020, às 10h00, no endereço eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações do 
TCE, no site www.comprasgovernamentais.gov.br e na Diretoria Administrativa – Supervisão 
de Licitações e Contratos, localizada no subsolo do Edifício Sede do TCE/PR, das 9h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, nos dias úteis. Outras informações pelo e-mail 
licitacoes@tce.pr.gov.br.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020.

O MUNICÍPIO de SÃO JOÃO, torna público que às 09 horas do dia 22 de setembro 
de 2020, na Secretaria de Administração, realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

de:

LOTE OBJETO QUANTIDADE VALOR
TOTAL R$

PRAZO
(DIAS)

1
Fornecimento e

Instalação de Luminárias
de Led

465
unidades 551.885,00 120

solicitados junto ao Pregoeiro do Municipio de São João, Paraná, Brasil - Telefone: 
(46) 3533.83.00 - E-mail licitacaosj@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro 

São João, 03 de setembro de 2020. 
ALTAIR JOSÉ GASPARETTO - Prefeito Municipal de São João
ANDRE FELIPE GRIEGER - Pregoeiro

LEILÕES DE VEÍCULOS

Os Editais completos dos leilões, inclusive com a lista discriminada de 
todos os lotes, em cumprimento ao decreto 21.981/32, encontra-se 
disponível no endereço www.vipleiloes.com.br e para mais informações 
ligue: (11) 3777-8088.

10:00
09:00 - ELERÔNICO

- ELERÔNICO
- ELERÔNICO

- CONSERVADOS
- SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
- SUCATA INSERVÍVEL11:00

08/09/20

Acesse e cadastre-se : WWW.VIPLEILOES.COM.BR Joacir Mozon
Leiloeiro Oficial

Autopista Planalto Sul S.A.
CNPJ/ME nº 09.325.109/0001-73 – NIRE 41.300.074.623 – Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de julho de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 14:30 horas, na sede 
social da Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Rio Negro, Estado 
do Paraná, na Avenida Afonso Petschow, nº 4040, Bairro Industrial. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei 
nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do acionista representante da totalidade das ações de 
emissão da Companhia. 3. Publicação: Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o 
caput do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a publicação do Relatório da Administração, 
das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2019 
(acompanhadas das respectivas Notas Explicativas), do parecer dos auditores independentes e dos 
demais documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia, no Diário Oficial do Estado 
do Paraná na edição do dia 27/02/2020 e no jornal Tribuna do Paraná na edição do dia 21/02/2020, 
em conformidade com o disposto no artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Sr. 
Juan Gabriel Lopez Moreno. Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega 5. Ordem do Dia: 5.1 Em 
Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 Exame, discussão e aprovação do relatório de Administração, das 
contas da Diretoria, bem como das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes; e 5.1.2 Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da do exercício encerrado em 
31/12/2019. 5.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1 Deliberar sobre a fixação da remuneração 
global dos administradores da Companhia; 5.2.2 Aprovar a celebração da Apólice Seguro Garantia 
nº 017412020000107750003937, celebrado em 10/02/2020, com a BMG Seguros S.A., no valor de 
R$ 71.419.266,18, em favor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, tendo como objeto 
a garantia de indenização relativa aos serviços de exploração por Concessão de Serviço Público 
Precedida da Execução de Obra Pública, cujo objeto é a Concessão para exploração de infraestrutura 
e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recuperação, 
manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração da Rodovia 
BR-116/PR/SC, Curitiba – Divisa entre Santa Catarina/Rio Grande do Sul, com extensão de 412,70 
Km, Lote 02, referente ao Contrato de Concessão decorrente do Edital nº 006/2007. 6. Deliberações: 
Por unanimidade, o acionista deliberara o que segue: 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1 
Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, e as Demonstrações 
Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
acompanhadas do Parecer dos auditores independentes emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes; 6.1.2 Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no exercício 
social encerrado em 31/12/2019, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas 
notas explicativas anteriormente aprovadas, a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos 
do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas; 6.2 Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1 Aprovar a remuneração global anual dos administradores da 
Companhia, em até R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), não incluídos os encargos sociais 
e previdenciários; 6.2.2 Aprovar a matéria constante do item 5.2.2 da Ordem do Dia, ratificando e 
aprovando a contratação ali descrita; e 6.2.3 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, 
em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente 
Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez 
Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez 
Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Rio Negro, 17/07/2020. “Confere com a original lavrada em 
livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial do Estado do Paraná. 
Certifico o registro em 31/08/2020, 13:14 horas, sob nº 20205063721. Protocolo: 205063721 de 
28/08/2020. Código de verificação: 12004003241. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORINÁRIA
SENHORES ASSOCIADOS E DEMAIS INTERESSADOS
A ASSOCIAÇAO CULTURAL, ESPORTIVA E BENEFICIENTE GLORIA PARQUE VERDE, nesse 
ato representado pelo Sr. Presidente Oscar Akio Furukawa, no uso de suas atribuições e poderes 
previsto no Estatuto social, Art. 17, vêm através da presente, a pedido da diretoria e do Sr. 
Presidente da Entidade, CONVOCAR todos as pessoas que fazem parte do quadro de sócios social 
previsto no Art. 4° do Estatuto, por força e cumprimento do disposto no Art. 32, combinado com o 
Art. 59 da Lei 10406/2002 a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 17 de Setembro de 2020, iniciando a primeira chamada para votação de deliberação as 
19h30, necessitando do quórum mínimo de 20 pessoas (compreendido entre associados, dirigentes, 
atletas ou colaboradores), e será comandado pelo secretário geral, nomeado para o ato no dia 

votação ocorrerá na sede do Clube sito a Rua Eurípedes Garcez do Nascimento n° 951, Curitiba/
PR, Bairro Ahu. Em não havendo o quórum mínimo, a segunda chamada será feita as -20h00, e 
a votação dar-se-á por maioria simples. O objetivo da Assembleia (ordem do dia) será de levar ao
conhecimento de todos da possibilidade de venda de parte da sede Campestre localizada na 
Fazenda Rio Grande, para 02 investidores interessados e em seguida será leva tal pauta para 
aprovação ou não em Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com a proposta a ser transmitidas 
ao presentes. Na ausência de eventual associados, dirigentes, atletas ou colaboradores na votação, 

Curitiba/PR 02 de setembro de 2020.
Oscar Akio Furukawa

Presidente

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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