
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de Apoio 
Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 037/2020 
PROTOCOLO Nº 12004-21.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 851244
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação continuada dos serviços de 
execução de vigilância patrimonial armada e desarmada, controle de acesso mediante catracas 
eletrônicas, monitoramento através de câmeras de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), 
nas dependências e instalações da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes, materiais, armas, munições e 
equipamentos adequados à execução dos trabalhos.

DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 13/01/2021, às 10:30h, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 23/12/2020 até às 10h00 do dia 
13/01/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 7.451.932,92 (sete milhões, 
quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).
AMPLA CONCORRÊNCIA

INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir de 17h30min 
do dia 23/12/2020 no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.assembleia.
pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais 
informações pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.

DOTAÇÃO: 001.001.6000.3390.3702 - Guarda e Vigilância.

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 22 de dezembro de 2020

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

FORO CENTRAL DE CURITIBA
Rua Cândido de Abreu. 535 - 11º andar - Centro Cívico - 

Curitiba/PR - fone: 41 3222-2476
Autos nº. 0012844-65.2017.8.16.0001

EDITAL DE INTERDIÇÃO De LADISLAU WISNIEWSKI (CPF/CNPJ: 097.822.810-34)
Processo: 001284-1-65.2017.8.16.0001
Classe Processual: Interdição Assunto Principal: Tutela e Curatela
Valor da Causa: R$ 1.000.00
Requerente(s): • ANORÁI ALAIDE WISNIEWSKI (RG: 0302215421 SSP/PR e CPF CNPJ: 
402.550.429.49) Avenida Visconde de Guarapuava, 5509 Apto 62 - Batel - CURITIBA-PR - CEP: 
80.240-010
Requerido(s): • LADISLAU WISNIEWSKI (CPF/CNPJ: 097.822.810-34)
Avenida Visconde de Guarapuava, 5509 Apto 62 - Batel - CURITIBA-PR - CEP: 80.240-010
O Dr. PAULO GUILHERME R. R. MAZINI. MM. Juiz de Direito Substituto da 11 ª Vara Cível da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. a forma da lei FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por sentença deste Juízo proferida nos termos do 
artigo 1.183. § único do Código de Processo Civil e 1.782 do Código Civil datada de 10/04/2019 
transitada em julgado. foi declarado INTERDITA a pessoa de LADISLAU WISNIEWSKI brasileiro 
casado nascido em  26/06/1943 natural de GUARANI DAS MISSÕES - RIO GRANDE DO SUL, 
portador da cédula de identidade (RG) 043.318.500-6 MF / Exército Brasileiro, inscrito no CPF/MF 

domiciliado no mesmo endereço que segue abaixo, em face de ser portador de de Demência na 

pessoa da médica Maria Amélia Ferreira Tavares - Perita judicial CRM/PR 6.526, a qual concluiu 
que o requerido é incapaz de entender os atos da vida civil de forma absoluta e permanente, 
nomeou-se como Curadora.a Sra. ANORAI ALAIDE WlSNIEWSKI, brasileira. Casada, natural 
de JOINVILLE - SANTA CATARINA, nascida em 09/09/1948, portadora da Cédula de Identidade 

JOÃO GROZONTONIO MACHADO E ALAYDE ALODIAS MACHADO, residente na Rua Avenida 
Visconde de Guarapuava, 5509 Apto 62-Batel-CURITIBA/ PR - CEP: 80.240 -010, para que Seja 
representada no atos da vida civil, nos termos  do art. 755, l do NCPC e para que chegue ao 

costume e publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade de Curitiba - PR. aos Doze (12) dias do mês de Setembro (09) 
do ano de Dois Mil e Dezenove (2019).Eu _______ (Jucelio Veloso) Escrevente Juramentado. o 
digitei. conferi e subscrevo. 

PAULO GUILHERME R.R. MAZINI
Juiz de Direito Substituto

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax (44) 3421-2323 - CEP 87.702.000
Endereço eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br

e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL – FINISA Nº 0530.9266-

11/2019”
EDITAL DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretora de 
Compras, Sr. NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA no uso das atribuições delegadas através 
do Decreto Municipal nº 20.867/2020, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 
14 (quatorze) de Janeiro de 2021, na sala da Diretoria de Compras, sito à Rua Getúlio 
Vargas, 900, LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada 
global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL – FINISA Nº 0530.9266-11/2019, através da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme planilhas de serviços, projetos e memoriais 
descritivos, 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de expedição da Ordem de 
Serviços e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro Vigência de 360 
(trezentos e sessenta) dias e valor máximo de R$ 110.728,07 (Cento e dez mil, setecentos 
e vinte e oito reais e sete centavos),com recursos advindos da Dotação Orçamentária: 05.
001.04.122.0002.090.4.4.90.51.00 (340) / OBRAS E INSTALAÇÕES.

O edital correspondente poderá ser adquirido junto ao site do município pelo 
endereço eletrônico – Acesso rápido – Processos Licitatórios. A documentação completa 
do edital (projeto, memorial descritivo e planilhas), como também maiores esclarecimentos 
poderão ser solicitados através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br. Os Envelopes nº 
01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS, deverão ser 
protocolados na Prefeitura do Município de Paranavaí – Diretoria de Compras, até às 14:00
horas do dia 13 (treze) de Janeiro de 2021.  

As empresas não cadastradas deverão apresentar a documentação exigida 
para cadastramento até dia 08/01/2021.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 17 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO - republicação
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO No. 42/2020 – Sistema de Registro de Preços – 
Aquisição de medicamentos com entregas parceladas.
Republicado para corrigir o objeto do pregão no aviso de licitação.
Abertura: 19/01/2021 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 2.397.070,00
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do 
Consórcio. Data da Autorização: 18/12/2020
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.

Carlos Roberto Kalckmann Setti – Diretor Executivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

Convidamos os sócios da ROLTH DO BRASIL IND E COM 
E SERVIÇOS LTDA. (“Sociedade”) para a reunião geral 
extraordinária de sócios que se realizará, em primeira convocação, 
na Rua Marechal Hermes, nº 278, Cj 22, Centro Cívico, Município 
de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.530-230, no dia 14 de 
janeiro de 2021 às 10h00min, para deliberação do seguinte: a) 
Alteração do endereço da sede da Sociedade. b) Alteração do 

sócios. 
Se não houver a presença dos sócios que representem 50% do 
Capital Social da empresa, em primeira convocação, instalar-se-á 
em segunda convocação, com qualquer número de sócios, 05 
(cinco) dias após a data da primeira convocação.

Curitiba, 23 de dezembro de 2020.
SIDNEI LUIZ BAUMGARTENN

ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco 
S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de  21/01/2021 (1º leilão) e 27/01/2021
(2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): Lote 2 - Curitiba/PR. Distrito de Tatuquara. Rodovia BR-116, 25.075. Galpão/Casa. Áreas 
totais: constr. 469,84m² (estimada no local 1.500,00m²) e terr. 54.450,00m². Matr. 113.162 do 8º RI local. Obs.: Numeração predial pendente de 
averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da eventual divergência de área construída que vier a ser apurada no local 
com a lançada no IPTU e averbada no RI, bem como necessidade de ampliação/demolição correrão por conta do comprador. Imóvel fronteiriço a um 
córrego. No local foi apurado a existência de um de uma área não edificável de aprox. 10m, bem como a previsão da passagem de uma rua nos fundos 
que acarretaria a eventual desapropriação de aprox. 3.500,00m². Regularização e encargos por conta do comprador. Caberá ao comprador, verificar 
junto ao órgão competente a totalidade da área destinada a preservação ambiental permanente. Caberá, ainda, ao comprador a apuração da real 
destinação do imóvel, se residencial ou comercial. O Vendedor não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter 
ambiental. Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 12.416.134,99. 2º Leilão R$ 5.815.800,00. Lote 7 - Curitiba/PR. Bairro Barreirinha Rua 
Frederico Stella, 152. Cond. Garibaldi das Primaveras. Casa 92. Áreas totais: constr. 153,36m² e fração ideal de solo e partes comuns de 0,0074058. 
Matr. 80.141 do 9º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 762.015,82. 2º Leilão R$ 262.200,00. COND. DE PGTO.: à vista, mais 
comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de 
preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM CURITIBA/PR
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

51 3535.1000 • Condições de Pagamento e Venda nos sites:  banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

SAIBA ONDE 
FICARÃO AS 
BARREIRAS 
SANITÁRIAS 
DA COVID-19

Aideia de implantar bar-
reiras sanitárias nas es-
tradas do Paraná para

evitar a disseminação do novo
coronavírus terá os detalhes
discutidos ainda nessa semana
pelas autoridades do Paraná. O
secretário de Segurança do Pa-
raná, coronel Rômulo Marinho
Soares, adiantou que postos da
Polícia Rodoviária Estadual po-
derão abrigar estas barreiras sa-
nitárias, que terão orientações,
medição da temperatura dos
viajantes, entre outras medidas.

“Já estamos nas tratativas,
mas ainda sem data pra come-
çar. Depende de uma reunião e
os locais que já estamos plane-
jando são os acessos em que já
temos postos da Polícia Rodo-
viária Estadual como a descida
de Matinhos, Guaratuba, Pon-
tal do Paraná, trapiche pra Ilha
do Mel”, adiantou o secretário
em entrevista ao Bom Dia Pa-
raná, da RPC, desta terça-feira
(22). Nestes locais, haverá,
portanto, a orientação e medi-
ção de temperatura dos vera-
nistas. “É uma ideia que vamos
colocar em prática”, reforçou.

A ida de pessoas para o lito-
ral paranaense preocupa, pois
a orientação das autoridades é
utilizar máscaras, cuidar com
a higiene e evitar aglomera-
ções. A preocupação cresce
nas praias, já que muitas pesso-
as acabam não respeitando os
apelos contra o avanço da pan-
demia. “Temos o reforço de
todos os órgãos que compõem
a força de segurança pública
no litoral. Todos estão cientes
e nesse momento temos que
orientar, fiscalizar e mostrar
pra população a importância
de usar máscara para que agen-
te possa ter um verão tranqui-
lo e um janeiro e fevereiro um
fluxo menor nos hospitais”,
disse o secretário.

Segundo ele, todos devem
seguir o bom senso, já que o
acesso às praias não será blo-
queado. “As pessoas vão ter
acesso às praias, mas não po-
derão se aglomerar. Tem que
manter o distanciamento de
1,5 metro. Usar a praia pra fa-
zer sua caminhada e respeitar
o distanciamento entre as ca-
deiras e barracas. Salva vidas
e policiais militares farão essa
orientação”, salientou o secre-
tário de segurança pública do
Paraná.

Toque de recolher segue em 
vigor

“A orientação é para que a
população faça a ceia de Natal
antes das 23h, pois existe esse
decreto em vigor. A orientação
para os órgãos de segurança é
para que encaminhem às pes-
soas suas casas. Se você puder
faze antes, será bom para to-
dos”, pediu o secretário.
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