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5ª REGIÃO MILITAR
CURITIBA
PARANÁ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Nº Processo: 64154.002648/2020-00.  Chamada Publica 02/2020 – Aquisição de 

 www.comprasagriculturafamiliar.gov.br. Envio das 
Propostas : até 21/09/2020 às 10:30

THOMAZ JEFFERSON FERREIRA PINTO – CEL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 62/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP), COM CESSÃO DOS CILINDROS EM COMODATO, PARA O SESC CAIOBÁ 
– CENTRO DE TURISMO E LAZER. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 DE SETEMBRO 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, 10 de Setembro de 2020. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional.

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO  Modalidade/nº: Concorrência nº 7/2020
Objeto: contratação de pessoa jurídica para disponibilizar a prestação de serviços 
médicos para a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura: 15/10/2020, às 9h. 
Endereço: Rua Jorge Alves de Barros, 145, Centro, em Campo do Tenente/Pr, na 
sala de reuniões. Informações Complementares: telefone 41-3628-1795. Edital 
disponível no site http://www.campodotenente.pr.gov.br 
Campo do Tenente, em 09 de setembro de 2020. 

Jorge Luiz Quege
Prefeito Municipal

LEILÃO DE VEÍCULOS

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante 
JUCEPAR sob n.º 653, realizará nos dia 11 de setembro de 2020 leilão de bens 
Apreendidos nas operações de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Trânsito de Curitiba – SMDT; AS 10:00 leilão de Sucatas inservíveis, na 
modalidade eletrônica/ online e realizados no site www.vipleiloes.com.br. O Edital em 
sua integra poderá ser retirado no site gratuitamente assim como a lista e visualiza-
ções completa dos lotes.

A vereadora Noemia 
Rocha (MDB) está interna-
da após ser diagnosticada 
com covid-19. O acompa-
nhamento hospitalar foi 
necessário devido ao grau 
de comprometimento dos 
pulmões da vereadora.

Não há, por enquanto, 
maiores informações sobre 
o estado de saúde dela. A 
própria Noemia havia con-
firmado o diagnóstico posi-
tivo para o coronavírus no 
último domingo (06), em 
uma postagem nas redes 
sociais.

No Twitter, ela escre-
veu: “Ser diagnosticada de 
covid me mostrou que todo 
cuidado ainda é pouco , os 
sintomas são violentos! Se 
cuidem!”. Noemia Rocha 
pediu afastamento das fun-
ções na Câmara desde a 
segunda-feira (07).

Segundo o Hospital Vita, 
a vereadora está no quarto, 
consciente. A parlamentar 
começou com um quadro 
de gripe, com febre, tosse, 
dores no corpo e vômi-
to, buscou ajuda médica 
e foi diagnosticada com 
covid-19. Com o agrava-
mento do quadro, fez uma 
tomografia que apresentou 
um comprometimento no 
pulmão.

Alvos de críticas pela Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil Seção Paraná (OAB-PR), 
os cinco projetos de lei de 
autoria do Tribunal de Jus-
tiça (TJ-PR) que revisam as 
tabelas de custas dos cartó-
rios foram retirados da pau-
ta da Assembleia Legislativa 
(Alep) ontem, por, pelo me-
nos, dez sessões. 

As propostas já haviam 
sido aprovadas em primeira 
discussão e recebido pedido 
de vista dos deputados Ta-
deu Veneri (PT) e Homero 
Marchese (Pros).

De acordo com o presiden-
te da Alep, Ademar Traiano 
(PSDB), uma comissão será 
criada para a discussão “de 
todas as controvérsias exis-
tentes dentro desse tema”. A 
decisão de adiar a apreciação 
do projeto, que recebeu di-
versas emendas que modifi-
caram substancialmente as 
propostas originais, a maior 
parte do deputado Tião Me-
deiros (PTB), foi elogiada 
por representantes da base e 
da oposição ao governo.

Vereadora 
Noêmia 
Rocha é 
internada 
com covid-19

Votação 
polêmica é 
adiada na ALEP

NOTAS ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2020 – PMU
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a 
quem interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela 
Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade 
de Tomada de Preços, para contratação de empresa de engenharia 
elétrica, sob regime de empreitada global, para execução de extensão 
de rede elétrica em diversas vias do Município de Umuarama, indicadas 
nos protocolos e croquis básicos em anexo, instalação/substituição de um 
total de 249 (duzentos e quarenta e nove) luminárias públicas existentes 
por luminárias públicas de LED, nos trechos indicados em projeto, e 
também a instalação de 66 (sessenta e sies) novos postes com luminárias 
rebaixadas de LED no Bosque do Índio, município de Umuarama – 
PR., com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital nº 
0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de 

Edital e seus anexos.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 29 de 
setembro de 2020.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço Global.
VALOR MÁXIMO: R$ 992.138,29 (novecentos e noventa e dois mil, cento 
e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE 
UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento 
da solicitação de edital. 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração 
- Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, 
ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de 
segunda a sexta-feira ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br

UMUARAMA, 03 de setembro de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI

Secretário de Administração 

5ª REGIÃO MILITAR
CURITIBA
PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

Nº Processo: 64154.004943/2020-92. Pregão Eletrônico SRP 06/2020 – Objetivo: Registro de 
Preços para aquisição de leite em pó integral e instantâneo, conforme condições, quantidade, 
exigências e estimativa, estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. Total de Itens 
Licitados: 1 . Edital: 10/09/2020 das 13h30 às 16h30. Endereço: Rua Trinta e Um de Março, 
s/n, Pinheirinho, Curitiba-PR, CEP 81150-900, Seção de Aquisições Licitações e Contratos da 5ª 
Região Militar ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160219-5-00006-2020. Entrega 
das Propostas: a partir de 10/09/2020 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 22/09/2020 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

THOMAZ JEFFERSON FERREIRA PINTO – CEL
Ordenador de Despesas da 5ª Região Militar

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020
Objeto: Aquisição emergencial de materiais para enfrentamento da COVID 19, para a 
Secretaria de Municipal de Saúde e para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, conforme LEI FEDERAL 13.979/2020 – COVID 19. Data de 
abertura e julgamento das propostas: 21/09/2020, às 9h. O edital está disponível 
na página bllcompras.com site www.campodotenente.pr.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Jorge Alves 
de Barros, nº 145, Centro, Campo do Tenente/PR - Fone: (41) 3628-1795, e-mail 
licitacaoctpr@gmail.com.

Campo do Tenente, em 08 de setembro de 2020.
Jorge Luiz Quege

Prefeito

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária da
WR INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

WR INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.356.621/0001-66, no uso de suas atribuições, de 
acordo com o artigo 1.072, do Código Civil de 2002, convoca os sócios e herdeiros 
do Sr WALTER PACIORNIK MACIORO para Assembleia Geral a ser realizada no 
dia 25 de Setembro de 2020, na Av. Candido de Abreu, nº 70, sala de reuniões nº 
4 – piso térreo do Edifício Centro Cívico, na cidade de Curitiba, Paraná, em primeira 
chamada às 14h30min, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital 
social, e em segunda chamada às 15h, com qualquer número, para deliberarem 

nos anos de 2008 à 2018; 2) Prestação de contas da sociedade de 2008 à 2018; 3) 
Liquidação e dissolução de sociedade conforme dispõe a cláusula 11ª e parágrafos
do Contrato Social; 4) Apuração de Haveres; 5) Outros Assuntos. Curitiba/PR, 26 de 
Agosto de 2020. RICARDO SERGIO EGAS – Sócio Administrador.
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