
ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

Pregão Eletrônico nº. 082/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios I.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 10/09/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 22/09/2020 
às 14h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 084/GAP-CT/2020

1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para Aquisição 
de material permanente para o radar PAR-2000 do Destacamento de Controle 
do Espaço Aéreo de Canoas (DTCEA-CO) e KT-UHF de Destacamentos 
subordinados ao CINDACTA II.

1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 10/09/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 23/09/2020 
às 14h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, 
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 
DA AERONÁUTICA 
CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

FORO CENTRAL DE CURITIBA
13ª VARA CÍVEL DE CURITIBA - PROJUDI

Rua Mateus Leme, 1142 - 2ª andar - Centro Cívico - Curitiba/PR - 
CEP: 80.530-010

Fone: (41) 3254-8334

Autos nº. 0000406-07.2017.8.16.0001

EDITAL DE INTERDIÇÃO DE ALCIDES GONÇALVES DA ROCHA NETO

O DR. MURILO GASPARINI MORENO– MM. JUIZ DE DIREITODA DÉCIMA 
TERCEIRA VARA CÍVEL, DA COMARCA DE CURITIBA, CAPITAL DO 
ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI.
FAZ SABER, aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo tramita a ação sob n º 0000406-07.2017.8.16.0001 
de INTERDIÇÃO - CAPACIDADE,em que é requerente MARIA ELISA 
JARRETTA LOYOLA DA ROCHA, brasileira, viúva, pensionista, portadora 
do RG nº 512.347-0 (SSPPR) e inscrita no CPF sob o nº 004.133.199-03, 
residente e domiciliada na Rua Prof. Arnaldo Alves de Araujo, nº 125, Jardim 
Esplanada, CEP nº 80740- 430, em Curitiba, Estado do Paraná, em face 
do(a) Sr(a). ALCIDES GONÇALVES DA ROCHA NETO, brasileiro, solteiro, 

nº 5.513.269-0 e inscrito no CPF sob o nº 829.213.269-49, residente e 
domiciliada no mesmo endereço da requerente, que por sentença proferida 
no mov. 153.1, em 24/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO do(a) Sr(a) 

, uma 
vez que o(a) interditando(a) é portador(a) de de transtorno esquizoafetivo 
(CID-10:F25) e transtornos mentais e comportamentais pelo uso de 
canabidinóide (CID-10:F12-9), tornando-o relativamente incapaz para 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e com a afetação dos atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, NOMEANDO 
O(A) SR(A). MARIA ELISA JARRETTA LOYOLA DA ROCHA,acima 

conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, 

DADO E PASSADO, nesta Cidade de Curitiba/PR, aos 27 dias do mês de 

e subscrevi.
MURILO GASPARINI MORENO

Juiz de Direito
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SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020

Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO MINI DESKTOP 
COM MONITOR PARA O SENAC/PR. Edital no site: www.pr.senac.br/licitacoes/. 
Acolhimento propostas: até às 08h30min do dia 23/09/2020. Disputa: 23/09/2020 - 
09h30min. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – Presidente do 
Conselho Regional do SENAC/PR. Curitiba-PR 11/09/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO No. 29/2020 – Sistema de Registro de Preços – 
Aquisição de medicamentos com entregas parceladas.
Abertura: 24/09/2020 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 2.123.424,00
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do 
Consórcio. Data da Autorização: 09/09/2020
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.
consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – Curitiba 
– Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO No. 30/2020 – Sistema de Registro de Preços – 
Aquisição de produtos para saúde com entregas parceladas.
Abertura: 24/09/2020 às 14:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 4.000.000,00
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do 
Consórcio. Data da Autorização: 09/09/2020
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.
consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – Curitiba 
– Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl – Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/20

Objeto: Registro de Preços de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico 
com locação de solução composta por execução de serviço especializado, equipamentos 

garantia, assistência, treinamento e suporte técnico.
Abertura: 23/09/2020, às 11h00.     P.A.: 0002367-94.2020.4.04.8003

Marilei Berbert Padilha

CORITIBA FOOT BALL CLUB
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2020 
INÍCIO: 10h 
TÉRMINO: 16h 
LOCAL: Sede do Clube -Espaço Belfort Duarte 
Acesso portão 1 7 -Cadeiras Inferiores

Com base no disposto do artigo 44 inciso I combinado com o artigo 46 § 2º do 
CORITIBA FOOT BALL CLUB, 

com direito a voto e em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA que realizar-seá, em local, data e horário supra mencionados, com a seguinte 
ORDEM DO DIA:
1) ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO 
ADMINISTRATIVO PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO. 

Curitiba, 11 de setembro de 2020

MARCELO FOGGIATTO LICHESKI  
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Dentro de 30 dias será publicado o Regulamento das Eleições, sendo que o registro de chapas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Municpipio de Porto Amazonas torna público que fará realizar, às 09:30 horas 
do dia 30 de setembro do ano de 2020, na Rua Guilherme Schiffer n° 67 em Porto 
Amazonas , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada 
por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade e unidade 
de medida 

Prazo de execução 
(dias) 

Sede - vias 
diversas Recape em CBUQ 3.975,10 m2 90 

 A Pasta Técinica com os modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 
endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail 

adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à 
Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42-
32561122.

Porto Amazonas, 10 de setembro de 2020. 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 O Municpipio de Porto Amazonas torna público que fará realizar, às 09:30 horas 
do dia 30 de setembro do ano de 2020, na Rua Guilherme Schiffer n° 67 em Porto 
Amazonas , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade e unidade 
de medida 

Prazo de execução 
(dias) 

Rua Iguaçu Pavimentação em 
CBUQ 1.804,88 m² 120 

A Pasta Técnica com os modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 
endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail dpto.

dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de 
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42-32561122.

Porto Amazonas, 10 de setembro de 2020. 
GILMAR SCHUHLI 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR 
sob o n.º 653, contratado pela empresa organizadora do leilão nos termos da Lei n° 8.666/93, do 
Decreto n° 21.981/32 e da Lei Estadual 19.140/2017, cujo objeto é “realizar LEILÃO, do tipo maior 
lance, através de Pregão eletrônico/online, para alienação de bens apreendidos nas operações de 
trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba - SETRAN e não recuperados pelos seus 
proprietários nos termos da lei Federal n.º 9.503/1997, a Resolução n.º 623/2016 do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), e a Lei Federal n.º 8.722/1993, em conformidade com o 
Contrato Administrativo n.º 24002/2020, firmados com a Secretaria Municipal de Trânsito de 
Curitiba - SETRAN.
1) CONSERVADOS: Destinados a circulação; edital nº N.º 0024/2020-SMDT; data 30 de 
SETEMBRO de 2020 as 09:00h,na modalidade Online no site www.vipleiloes.com 
2) SUCATAS: a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão ser reaprovei-
tadas em outro veículo; edital nº N.º 0025/2020-SMDT; data 30 de SETEMBRO DE 2020 as 
11:00h, na modalidade Online no site www.vipleiloes.com 
 3) SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas as peças poderão 
ser aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numera-
ção. N.º 0026/2020-SMDT; data 30 de SETEMBRO DE 2020 as 13:00h, na modalidade Online 
no site www.vipleiloes.com 
Visitação dos bens serão nos dias 28 e 29 de setembro de 2020, das 09h30min às 11h30min e das 
13h30min às 16h, no pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR.
Obs.: A entrada no pátio é condicionada à utilização de máscaras e normas sanitárias pelo atual 
cenário da COVID 19.
Ressalte-se, que a íntegra do Edital de Leilão será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.vipleiloes.com, assim como anexos nas dependências desta Autarquia com a relação 
completa e detalhada dos lotes disponibilizados para leilão, devidamente avaliados.  A cópia do 
referido Edital poderá ser retirada na página do leilão de forma gratuita.

Curitiba/PR, 11 de SETEMBRO 2020

Pizza mordida, 
comida com 

cabelo e salada 
com inseto. 

E o direito do 
consumidor?

TRIBUNA DO 
CONSUMIDOR

Na semana que pas-
sou foi noticiado 
um caso de um 

consumidor, que ao pe-
dir uma pizza, passou por 
uma situação no mínimo 
inusitada. Ao receber o 
produto, constatou que o 
sabor entregue não cor-
respondia àquele enco-
mendado, fato que gerou 
um desconforto.

O consumidor entrou 
em contato com a pizza-
ria, pedindo então a tro-
ca pelo sabor correto, no 
que foi atendido pelo es-
tabelecimento. Todavia, 
ao receber a nova pizza, 
constatou que havia na 
embalagem um pedaço 
mordido. Sim, mordido.

É claro que o descon-
forto aumentou sensivel-
mente a ponto de estra-
gar o jantar do cliente e 
de seus convidados. E a 
questão é saber quais são 
os direitos do consumidor 
nesse caso.

A maioria dos julgados 
do Superior Tribunal de 
Justiça considera, para que 
haja dano moral indenizá-
vel, que é necessário que 
o consumidor tenha inge-
rido o alimento impróprio 
para o consumo, o que não 
foi o caso, conforme o re-
lato do consumidor que 
comprou a pizza.

Não resta dúvida, toda-
via, que os danos patrimo-
niais devem recompostos. 
E o ideal é que os forne-
cedores, ao se depararem 
com situações análogas, 
busquem solucionar ime-
diatamente o impasse, 
com a devolução da quan-
tia paga, a troca do produ-
to por outro ou ainda que 
ofereçam crédito para o 
cliente, o que for de sua 
escolha.

Além disso, as empre-
sas que servem alimentos 
para entrega devem ficar 
atentas, aprimorar seus 
processos, utilizando-se 
de embalagens lacradas e 
escolhendo com cuidado 
seus parceiros comerciais. 

Nesse caso, em que 
pese não ter havido a in-
gestão do produto, nada 
impede que a situação seja 
levada ao poder judiciá-
rio, buscando-se alguma 
compensação pelos danos 
sofridos (além dos valores 
pagos pela pizza), afinal, 
uma sucessão de erros 
como essa, sem dúvida, 
tira qualquer consumidor 
do sério.

consumidor@
tribunadoparana.com.br

Claudia Silvano
é advogada e especialista 
em direito do consumidor.

TRIBUNA | sexta, 11 de setembro de 202006 jornalismo@tribunadoparana.com.br


