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CURITIBA 
DESATIVA 34 
LEITOS DE UTI

Em Curitiba, 48.212 pes-
soas já foram infectadas 
com o novo coronavírus 

e outras 1.397 perderam suas 
vidas por covid-19 e suas com-
plicações, desde o mês de mar-
ço deste ano, segundo dados da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). A atualização do bole-
tim epidemiológico munici-
pal, divulgada ontem, também 
revela o registro de mais 278 
casos confirmados e seis novas 
mortes de moradores da capi-
tal nesta pandemia, quatro nas 
últimas 48 horas.

71% é a atual taxa de ocu-
pação nos 285 leitos de UTI 
exclusivos para covid-19 do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Segundo a prefeitura, há 83 
leitos de UTI do SUS livres 
nos hospitais da capital, que 
podem receber pacientes com 
coronavírus ou com sintomas 
de síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG).

No boletim do dia anterior, 
Curitiba contava com 319 leitos 
de UTI, tinha taxa de ocupação 
de 66% e 105 leitos livres. Mas 
por conta da desaceleração da 
pandemia, a prefeitura da capi-
tal informou que desativou dez 
leitos de UTI SUS no Hospital 
Vitória na última quarta-feira 
(14). Nesta quinta (15), outros 
24 leitos foram desativados na 
cidade – 14 no Hospital de Re-
abilitação e 10 no Hospital de 
Clínicas.

Números
De acordo com o informa-

tivo, 2.958 pacientes que rece-
beram diagnóstico de covid-19 
estão hoje na fase ativa e de 
transmissão do novo vírus. Nú-
mero que segue em queda e que 
na comparação com o boletim 
do dia anterior, que trazia 2.976 
casos ativos, apresentou uma 
pequena variação. Ao contrário 
dos casos ativos, o total de recu-
perados subiu e atingiu a soma 
de 43.857 pessoas que já supe-
raram a doença.

As vítimas deste boletim 
são quatro mulheres e dois 
homens, com idades variando 
entre 56 e 90 anos. Conforme 
a SMS, quatro destas vítimas 
morreram nas últimas 48 horas 
e duas vieram a óbito em outras 
datas, que não foram informa-
das. Ainda segundo a secretaria, 
todos estes pacientes recebe-
ram atendimento hospitalar e 
apenas um deles não tinha fator 
de risco para complicações cau-
sadas pela doença.

No Paraná
O Paraná registrou o maior 

número de mortes causadas 
pela covid-19 do mês de ou-
tubro: 58. O boletim também 
aponta 1.004 novos casos de 
coronavírus em solo parana-
ense. No total, a pandemia já 
teve 194.565 infectados – dos 
quais 149.836 (77%) já estão 
recuperados – e 4.832 óbitos 
causados pela doença.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2020
Processo Administrativo nº 141/2020

“CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS”
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretora de 
Compras, NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, no uso das atribuições delegadas 
através do Decreto Municipal nº 20.867/2020, torna público que fará realizar às 
14:30 horas do dia 19 de novembro de 2020, na sala de licitações da Diretoria de 
Compras, sito à Rua Getúlio Vargas, 900, procedimento licitatório na modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR OFERTA DE EMPREGOS, nos 
termos das Leis Municipais nºs 3.630/2010, 3.806/2011, 3.863/2011, 4.758/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei Federal nº 8.666/93 e 

DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS SITUADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL 
PARANAVAÍ – SUMARÉ, para exploração de atividades industriais, comerciais, 
agronegócios ou prestadora de serviços, dos imóveis de propriedade do Município 
de Paranavaí/PR, relacionados a seguir:

A documentação completa do edital correspondente estará disponível no endereço 
eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br, portal da transparência, em “processos 
licitatórios”. Esclarecimentos poderão ser obtidos na Diretoria de Compras da 
Prefeitura do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, sita à Rua Getúlio 
Vargas, 900, Centro, ou através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo 
telefone (44) 3421-2323. Os Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação e nº 
02 - Proposta, deverão ser protocolados na Diretoria de Compras da Prefeitura do 
Município de Paranavaí, até às 14:00 horas do dia 19 de outubro de 2020.
PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 13 DE OUTUBRO 
DE 2020.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
 Diretora de Compras

Lote Quadra Localização Área do Lote Lei Municipal

04 15 Distrito Industrial 
Paranavaí 1.237,50 m² Nº 4.758/2019

13 16 Distrito Industrial 
Paranavaí 1.237,50 m² Nº 3.806/2011

02 17 Distrito Industrial 
Paranavaí 4.625,00 m² Nº 3.863/2011

06 17 Distrito Industrial 
Paranavaí 4.625,00 m² Nº 3.863/2011

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone (044) 3421-2323

GSPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
S/A., com CNPJ: 26.930.806/0001-72 torna público 
que recebeu do INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para ATIVIDADE DE 
PARCELAMENTO DO SOLO – LOTEAMENTO PARA 
FINS RESIDENCIAIS, com validade até 22/09/2026 
a ser implantada na Avenida Portugal, 2563, Nações, 
Fazenda Rio Grande/PR.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 017/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Aquisição de máscaras de tecido personalizadas para uso do SENAR-PR, 
Tipo de Licitação: Menor Preço, Abertura: 26/10/2020 às 14:00 hrs. Retirada do Edital: 

R. Mal. Deodoro,450 – 16º andar, Ed. Mauricio Caillet - 
Fone: (41) 2106-0461 / 2106-0424 / 2106-0422
http://www.sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes

Curitiba, 16 de setembro de 2020

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

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/20

Objeto: Registro de Preços para o processamento técnico e o 

Abertura: P.A.:

Marilei Berbert Padilha

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Câmpus Guarapuava

AVISO DE LICITAÇÃO

SRP Pregão Eletrônico 07/2020 – Aquisição de equipamentos e mobiliário para o 
Restaurante Universitário do Câmpus Guarapuava.

A UTFPR – Câmpus Guarapuava torna público que realizará licitação na modalidade 
Sistema de Registro de Preço (Pregão Eletrônico) para aquisição de equipamentos e 
mobiliário para RU. Recebimento das propostas até às 08h30min do dia 29/10/2020, 
abertura prevista para o dia 29/10/2020 às 08h30min (horário de Brasília) no site 
comprasgovernamentais.gov.br, edital disponível em www.gov.br/compras.

Pregão Eletrônico nº. 101/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para Aquisição 
Gêneros Alimentícios II.

1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 15/10/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 27/10/2020 
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

Pregão Eletrônico nº. 102/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico, para Aquisição de 
ração para cães da Seção de Cães de Guerra.

1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 16/10/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 29/10/2020 
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

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI) – preposto em exercício),  com escritório à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ 
UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças de nº 10131556103, no qual figuram como Fiduciantes RAFAEL DE BRUNS e sua mulher ANTTONELLE LEANDRO MATTAR FRANÇA DE BRUNS,  brasileiros, casados, em 04/09/2002, sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresário e analista de sistemas, portadores, ele da C.I. nº 5.200.423-3- PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 021.487.759-01, ela da C.I. nº 6.109.663-9- PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 910.962.869-04, residentes e domiciliados em Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO
de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de outubro de 2020, às 14:00 horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
1.691.211,42 (Hum milhão, seiscentos e noventa e um mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 139.095 da 8ª 
Circunscrição do Registro de Imóveis de Curitiba/PR: Fração ideal do solo de 0,008791, que corresponderá a CASA 37, do “CONDOMÍNIO PLAZA MADRID”, que terá o nº 414 da numeração predial da Rua José Marcelino da Silva Junior, o nº 1.344 da 
numeração predial da Rua Ernesto Biscardi, o nº 1.505 da numeração predial da Rua José Zaleski e o nº 341 da numeração predial da Rua Manoel Rosenmann, nesta cidade de Curitiba/PR, unidade esta que terá frente para a rua interna, construção 
em alvenaria, terá 02 pavimentos e área construída exclusiva de 239,60 m², sendo 115,80 m² de área no pavimento térreo e 123,80 m² de área no pavimento superior, e área construída de uso comum (guarita, pórtico de acesso e salão de festas) de 
4,5869 m², perfazendo a área total  construída de 244,1869 m²; área de terreno de uso exclusivo de 202,76 m², sendo 115,80 m² de área de implantação da construção e 86,96 m² de área destinada para jardim e quintal, que somada a área de terreno 
de uso comum (rua interna, calçada para pedestres e recreação descoberta) de 102,12 m², perfaz a quota de terreno de 304,88 m², correspondendo-lhe a referida fração ideal do solo de 0,008791 do terreno. Obs: Consta Processo em andamento 
nº 0029933-04.2017.8.16.0001 na 10ª VARA CÍVEL DE CURITIBA/PR – UF: PR. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 05 de novembro de 2020, 
no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 845.605,71 (Oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.O envio de lances 
on-line se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente.O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão.O arrematante pagará no ato, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital 
completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.biasileiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br
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