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OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO
EM CURITIBA

Curitiba abriu nesta se-
mana, por intermé-
dio da Urbanização de

Curitiba (Urbs), edital para
a escolha de permissionários
para exploração de um total
de 20 espaços, bancas e lojas
localizados no Mercado Mu-
nicipal Capão Raso, Terminal
Guadalupe, Terminal Boa Vis-
ta, Terminal Tatuquara, Arca-
das de São Francisco, Cemité-
rio São Francisco de Paula e
Água Verde.

As propostas devem ser en-
tregues no próximo dia 30 de
novembro, às 13h, na sede da
Urbs, no bairro Jardim Botâ-
nico. “Podem participar pes-
soas físicas e jurídicas e vence
a proposta de maior valor. O
contrato é de cinco anos”, ex-
plica Pedro Romanel, gestor
do contrato da Urbs.

Dos 20 espaços, bancas e
lojas previstos na concorrên-
cia, 13 estão localizados no
Mercado Municipal Capão
Raso, com foco na venda de
produtos como secos e mo-
lhados, temperos, frutas, ver-
duras, bebidas, elaboração de
alimentos que não necessi-
tem de fritura ou cozimento.
As bancas têm de 9,90 m² a
39,60 m² com valor de ou-
torga entre R$ 3.564,00 a R$
14.256,00. Há ainda uma loja,
de atividade livre, com 47m²
com valor inicial de outorga
em R$ 5.033,88.

No Terminal do Guadalu-
pe, o edital prevê a explora-
ção de uma loja unificada com
aproximadamente 35 m² com
atividade livre e valor de ou-
torga inicial de R$ 20.964,00.
No Terminal Boa Vista, o edi-
tal contempla uma loja com
aproximadamente 15 m² com
atividade livre e valor de ou-
torga de R$ 5.411,52.

No Terminal Tatuquara
são dois lotes com lojas de
10,72 m² e valor inicial de
R$ 6.218,40 cada uma delas,
atividade livre. Neste caso, o
pagamento da outorga ficará
condicionado a entrega pela
prefeitura do terminal, ou
seja, a parte somente poderá
começar a adequar o espaço
comercial após a entrega pela
construtora das obras.

Nas Arcadas São Francis-
co, uma loja de 42 m² e ou-
torga de R$ 1.396,08, poderá
ser utilizada para atividade
de madeira e prestação de
atividade cultural, quadros e
trabalhos artísticos. A con-
corrência também contem-
pla uma loja de 7,02 m² e
outorga de R$ 2.037,72 com
atividade livre, localizada no
Cemitério São Francisco de
Paula.

Por último, o edital pre-
vê um espaço comercial em
frente ao supermercado Con-
dor (próximo ao Cemitério
do Água Verde) com área
de 24m² e outorga de R$
7.819,20, com foco em bistrô,
lanchonete e café.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DE SÓCIOS

Curitiba/PR, 03 de novembro de 2020.
LEONARDO AGUIAR MARTIN, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 084.925.109-51, 
na qualidade de sócio administrador da sociedade de responsabilidade limitada, EISAT IMAGENS
DE SATÉLITE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.059.387/0001-87 e registrada sob NIRE nº 
41207899235, convoca os seus respetivos sócios para reunião a ser realizada em 25 de novembro 
de 2020, quarta-feira, às 17h00, em primeira convocação, em Curitiba/PR, na rua de Glória, 414, 
bairro Centro Cívico, CEP 80.030-060, e às 17h30, em segunda convocação, na mesma data e 
local para, nos termos do artigo 1.072 e 1.152, § 3º do Código Civil, deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

1. 
conforme o disposto nos artigos 1.010, 1.071, inciso I, 1.076, inciso III, todos do Código Civil.

2. Comunicação sobre a penhora de 37,5% de cotas da Sociedade em decorrência do processo 
de Execução de Título Extrajudicial nº 0063689-44.1997.8.26.0577 da 2ª Vara Cível da Comarca 
de São José dos Campos/SP.

3. 
a. Atualização do endereço sede da empresa, nos termos do artigo 997, inciso II e artigo 999, 
todos os Código Civil;
b. Retirada do sócio quotista Irineu Motter, diante do decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias 

c. Pagamento de haveres ao sócio dissidente, Irineu Motter, conforme situação patrimonial efetiva 
da Sociedade, apurada por meio de laudo técnico pericial em Ação de Antecipação de Provas 
nº 0010036- 56.2018.8.16.0194 da 21ª Vara Cível de Curitiba/PR, com sentença transitada em 
julgado em 14/10/2020, conforme artigo 1.031, §2º do Código Civil.
d. Redução do Capital Social, conforme artigo 1.031, § 1º do Código Civil. 
e. Dissolução total da Sociedade (Distrato Social), conforme artigos 1.033, incisos II e III, 1.071, 
inciso VI e 1.076, inciso I, todos do Código Civil.

4. Nomeação de liquidante, pessoa física ou jurídica, nos termos artigos 1.038, 1.071, inciso VII e 
1.076, inciso III, todos do Código Civil.

5. 
liquidação da Sociedade, nos termos dos artigos 1.108, 1.109, 1.071, inciso I e 1.076, inciso III, 
todos do Código Civil.
Em obediência ao disposto no artigo 1.074 do Código Civil, a reunião de sócios instala-se, em 
primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, ¾ (três quartos) do capital social 
e, em segunda convocação, com qualquer número. 

Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário designados poderão se fazer 

autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata, conforme artigo 
1.074, §1º do Código Civil. 
Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, poderá votar matéria que lhe diga respeito 
diretamente, conforme artigo 1.074, § 2º do Código Civil.

Contando com a presença e a participação de V.Sas., subscrevo-me
____________________________________

EISAT IMAGENS DE SATÉLITE LTDA
Representada por Leonardo Aguiar Martin

Sócio Administrador
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Ao Sr. VADISLAU ALES
Avenida Vereador Toaldo Tulio, nº 3855, bairro Santa Felicidade
CEP: 82.300-333
Nesta

NOTIFICAÇÃO
Por meio deste, levo ao Vosso conhecimento que 

, proprietários do Lote de terreno sob 
nº 2  da quadra 2-C da planta Agostinho das Chagas Lima, localizado de 
frente para a Avenida Vereador Toaldo Túlio nº 3.973, nesta cidade, com a 

2-S desta Serventia, apresentou, nesta Serventia Imobiliária, pedido de 

desta Serventia.

nos termos da Lei.

OFICIAL DO REGISTRO
Ana Paula da Costa

Escrevente

República Federativa do Brasil
COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ
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À Sra. HELENA WOITECHEN REIS PALACIO
Rua Angelo Caron, nº 16, bairro São Braz CEP: 82.300-470
Nesta

NOTIFICAÇÃO
Por meio deste, levo ao Vosso conhecimento que 

, proprietários do Lote de terreno sob 
nº  2  da quadra 2-C da planta Agostinho das Chagas Lima, localizado de 
frente para a Avenida Vereador Toaldo Túlio nº 3.973, nesta cidade, com 

2-S desta Serventia, apresentou, nesta Serventia Imobiliária, pedido de 

no Art. 213, inc. li da Lei nº 6.015/73, tendo como base o levantamento 

 Em havendo 

Vara dos Registros Públicos, nos termos da Lei.

Ana Paula da Costa
Escrevente

 6º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CURITIBA-PR 

Rua Nunes Machado, 68, 4º andar 
Centro - Curitiba-PR -CEP 80250-000. 

Telefones: (41) 3434-2383 e 3408-8595 - e-mail: titular@6ricuritiba.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO

CRISTIANO ALCANTARA DE SOUZA, brasileiro, administrador, portador 
da CI/RG nº 5.099.023-9/PR, inscrito no CPF/MF nº872.404.679-53, e 
FLAVIA GONTIJO ALBERNAZ ALCANTARA DE SOUZA, brasileira, 
professora, portadora da CI/RG nºM-546.499-6/MG, inscrita no CPF/MF 
nº003.829.916-05, atualmente em local ignorado, incerto ou inacessível, 

às folhas 082/088, do livro 1604-N, aos 06 de julho de 2010, pelo 1 º 
Tabelionato de Notas desta Capital, garantida por Alienação Fiduciária 
(Lei 9.514/97), conforme R-11/R-12, da matrícula nº 13.799, referente ao 
apartamento nº 101-B, do Edifício Vitória Regia, situado na Rua Doutor 

SERVOPA 
- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Rockefeller, 1118, Rebouças, nesta 
Capital, inscrita no CNPJ/MF nº 76.515.071 /0001-99, INTIMADOS a
comparecer nesta Serventia Registral, com endereço a Rua Nunes
Machado, nº 68, sala 401, 4° andar, Centro, Curitiba-PR, CEP: 80.250-
000, para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da

publicação deste edital, para efetuar pagamento das prestações
vencidas, acrescidas de todos encargos previstos contratualmente, que
importam na data de 27/10/2020 o valor de R$83.843,56 (oitenta e
mil, oitocentos e quarenta e reais e cinquenta e seis centavos), cujo
valor será atualizado até a data do efetivo pagamento, com a incorporação
das prestações também vencidas, assim como dos valores referentes
a despesas de intimação e custas do Serviço Registral, sob pena de
rescisão contratual e consequente consolidação da propriedade do imóvel
em nome do credor , com início do processo de alienação do
imóvel através de leilões .

Curitiba, 12 de Novembro de 2020.

JORGE LUIS MORAN 
Agente Delegado

6º Serviço de Registro de Imóveis

Pregão Eletrônico nº. 113/GAP-CT/2020
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico para Contratação 
de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de 
conservação e limpeza de bens móveis e imóveis, com fornecimento de 
materiais, a serem executados nas áreas interna, externas e adjacentes, 
esquadrias envidraçadas, inclusive Torre de Controle , no CINDACTA II.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 19/11/2020 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 01/12/2020 
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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/DPF/FIG/PR

PRIMEIRA CHAMADA
A Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR torna público o Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços, nº 20/2020 - DPF/FIG/PR, cujo objeto é Aquisição de 45 
(quarenta e cinco) Lanchas de Patrulha e Interceptação - LPI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. O edital está 
disponibilizado para consulta no site de compras do Governo Federal - comprasnet: 
https://www.gov.br/compras/pt-br
Abertura das Propostas: 02/12/2020
Horário: 10:00 (dez horas) Horário de Brasília-DF

pf.gov.br (enviar pedidos de esclarecimentos ou quaisquer solicitações através dos 
dois endereços eletrônicos informados).

LANDERSON DE ARAÚJO BASTOS RAMOS

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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