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PARANÁ 
PRORROGA 
MEDIDAS 
RESTRITIVAS

OGoverno do Paraná
prorrogou por mais 15
dias as medidas restriti-

vas de enfrentamento da pan-
demia da covid-19 que vigo-
ram desde o dia 10 de março.
O decreto 7.230/21, assinado
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior ontem, estende
o período de restrição até as 5h
do dia 15 de abril e traz algu-
mas mudanças.

Curitiba e os municípios
da região metropolitana não
serão atingidos pelo novo de-
creto do governo estadual, pois
tem liberdade para definir suas
próprias medidas. Na capital, o
decreto de bandeira vermelha
(Decreto 7.194/2021) vigora
até o dia 5 de abril. A partir de
então, o prefeito Rafael Gre-
ca prometeu “abrir a cidade”
novamente, afrouxando as
restrições. A manutenção de
medidas de restrição reflete os
números da pandemia no Es-
tado e a necessidade de conter
a transmissão do coronavírus.
Nesta quarta-feira a Secretaria
de Estado da Saúde registrou
mais 196 mortes e 3.059 casos.
A taxa de ocupação nas UTIs
exclusivas para atendimento
de pacientes adultos com co-
vid-19 é de 95%. No total, o
Paraná soma 840.728 diagnós-
ticos e 16.600 óbitos em decor-
rência da doença. 

As mudanças
O novo decreto altera al-

gumas regras do anterior. A
partir de agora, atividades co-
merciais de rua não essenciais,
galerias e centros comerciais e
de prestação de serviços não
essenciais em municípios com
mais de 50 mil habitantes po-
derão funcionar das 10h às
17h, de segunda a sexta-feira,
com limitação de 50% de ocu-
pação, e sábado exclusivamen-
te nas modalidades delivery e
drive thru, das 10h às 17h. Os
shopping poderão abrir ao pú-
blico das 11 horas às 20 horas,
de segunda a sexta-feira, com
limitação de 50% de ocupação,
e no sábado apenas nas moda-
lidades delivery e drive thru,
no mesmo horário.

Restrições
Continua proibida a circu-

lação de pessoas entre as 20h
e 5h. Ficam de fora desta regra
apenas os profissionais e veí-
culos vinculados a atividades
essenciais. Continua proibida
a venda e consumo de bebidas
alcóolicas em espaços de uso
público e coletivo no mesmo
horário, em todos os dias da
semana. Bares, restaurantes e
lanchonetes só podem abrir
para o público de segunda a
sexta-feira das 10h às 20h, com
ocupação máxima de 50%. Na
modalidade de delivery, po-
dem funcionar sem restrição
de dia e horário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 – PMU - REDESIGNADO
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, sob regime de empreitada global, para execução de obra 
de reforma do Ginásio de Esportes da Escola Rui Barbosa, localizada no Parque 
Danielle, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as 

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 29 de abril de 2021.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço global.
VALOR MÁXIMO: R$ 380.675,08 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais e oito 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, 29 de março de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

Secretário de Administração
ISAMU OSHIMA 

Secretário de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 – 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, sob regime de empreitada global, para execução de obra 
de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, 
com extensão de 3,32078 km, na Estrada Jurupoca, conforme projetos e planilhas 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 03 de maio de 2021.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
TIPO: Menor preço global.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.617.881,56 (um milhão, seiscentos e dezessete mil, 
oitocentos e oitenta e um  reais e cinquenta e seis 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, 29 de março de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM

Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM

Secretário de Administração 
ISAMU OSHIMA 

Secretário de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação 

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO Nº 5063/2021

1) CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL: Nº. 001/2020 – SMBEPS
2) A Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social 
torna público que está procedendo Chamamento Público para 
Celebração de Parceria visando pactuar termo de colaboração 
para execução de Serviço de Acolhimento Institucional modalidade 
ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos.
3) RECEBIMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO: Deverão ser 
protocolados até o dia até o dia 30/04/2021 às 11h (onze) horas 
no Setor de Protocolo Central, localizado na sede da  Prefeitura 
Municipal de Guaratuba, no seguinte endereço: Dr. João Cândido, 
nº 380, Centro, Guaratuba/PR.
4) EDITAL: Poderá ser obtido no site do Município: (portal.
guaratuba.pr.gov.br/chamamentos).
5) INFORMAÇÕES: As dúvidas, informações ou outros elementos 
necessários ao perfeito entendimento do edital deverão ser 
encaminhadas a Comissão de análise do Chamamento Público de 
Instituição de Longa Permanência – ILP da Secretaria Municipal 
do Bem Estar e Promoção Social , mediante solicitação por escrito 
através do endereço eletrônico: creas@guaratuba.pr.gov.br.

Guaratuba, 31 de março de 2021.
Lourdes Monteiro

Secretária Municipal do Bem Estar e Promoção Social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA HORIZONTE 
- CRESOL HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob nº 05.277.312/0001-60 no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os sócios da Cooperativa para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 de abril de 2021, sendo que por exigência 
legal de isolamento social, será na forma Digital, sendo transmitida diretamente das instalações 
da Sede Administrativa da Cresol Horizonte, localizada na Rua Manoel Estevão, nº 735, Bairro São 
Bernardo, no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP: 84600-364, pelo Sistema 
Assemblex disponível através do link https://cresolhorizonte.assemblex.online/. A instalação da 
Assembleia Geral Ordinária será às 17h30, em Primeira Convocação, com a presença mínima de 
2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar, em Segunda Convocação 
às 18h30, com metade mais um dos associados em condições de votar, e em Terceira e Última 
Convocação às 19h30, com no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para tratar da 
seguinte ordem do dia:

1º- Prestação de contas do exercício de 2020 compreendendo:
1.1 prestação de contas do Conselho de Administração;
1.2 
1.3 parecer do Conselho Fiscal.

2º - Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício de 2020;

3º - Fixação de Honorários para Membros Estatutários e deliberação pelo ressarcimento de 
custos aos demais membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

4º - Autorização para realização de Avais e tomada de Empréstimos junto ao Banco do Brasil, 
BRDE, BNDES e outras Instituições Financeiras para repassar ao quadro social;

5º - Autorização para a obtenção pela Cooperativa Central de Crédito com Interação Solidária – 
CENTRAL CRESOL BASER de linha de crédito junto ao BNDES para repasse ao quadro social 

HORIZONTE;

6°- Discussão e deliberação acerca da Política de Compliance;

7° - Eleição do Conselho de Administração para o quadriênio 2021/2024; 

8º - Assuntos Gerais de Interesse da sociedade.

Para efeito de quórum legal, a CRESOL HORIZONTE, nesta data, possui em seu quadro social 
15.524 (quinze mil quinhentos e vinte e quatro) associados em condições de votar.

NOTAS:
1. Os associados poderão participar e votar a distância utilizando o navegador Google 
Chrome para acompanhar as assembleias pelo computador. Se estiverem acompanhando
pelo celular, é necessário que o aplicativo Zoom Meet esteja instalado. Basta acessar o link a 
seguir:  https://cresolhorizonte.assemblex.online/.

2. Formato de acesso: número do CPF/CNPJ do cooperado para usuário e senha;

3. Contato para suporte via WhatsApp (48) 3372-8910;

4. O sistema eletrônico da assembleia, bem como os documentos referentes ao ato assemblear 
estarão disponíveis para acesso, visualização e download no dia anterior à assembleia através do link 
a seguir: https://cresolhorizonte.assemblex.online/.

5. Conforme disposição legal os colaboradores cujo vínculo empregatício vigente e aqueles 
encerrados até 31 de dezembro de 2020, não poderão votar e serem votados.

União da Vitória/PR, 31 de março de 2021.

JONAS PAULO USS
PRESIDENTE

CRESOL HORIZONTE

EXTRAVIO
MONNICA NIZZOLA CALDEIRA comunica o extravio do diploma da 
Universidade Tuiuti do Paraná, Curso Desenho Industrial, concluído 
em 2002 com registro de B.O 303477 em Curitiba/ PR.

GRUPO ERGON - HOLDING S.A.
CNPJ nº 21.615.545/0001-82 - NIRE 41300093113

AVISO
Em cumprimento às disposições legais e sociais, o Grupo Ergon - Holding S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Cidade de Curitiba, na Avenida Sete de Setembro, nº 5.011, 15º andar, conjunto 1503, sala 01, Batel, 
CEP: 80.240-000, inscrita no CNPJ sob o nº 21.615.545/0001-82 e com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41300093113, informa que encontram-se disponíveis 
aos seus acionistas, na sede social da companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404/76, 
especificamente aqueles relacionados ao exercício social finalizado em 31 de dezembro de 2020. Diretor Presidente:
Bernardo Mocellin de Almeida. Curitiba/PR, 23 de março de 2021.

ERRATA: Informamos que devido a antecipação de feriados na Cidade de São Paulo, as datas dos 
leilões foram alteradas. Esta publicação RETIFICA as datas dos leilões e valor de lance mínimo do 
2º leilão na forma da Lei 9.514/97, do imóvel objeto das matrículas nºs 85.664, 85.665 e 85.666 do 
6º CRI de Curitiba-PR, publicadas neste Jornal nos dias 11, 12 e 16/03/2021, onde se lê: 1º Leilão: 
26/03/2021 às 10:00h e 2º Leilão: 30/03/2021 às 10:00h. Lance Mínimo: R$ 545.292,77, Leia-se: 1º 
Leilão: 07/04/2021 às 14:00h e 2º Leilão: 09/04/2021 às 14:00h. Lance Mínimo: R$ 545.735,48, 
ficando inalterada as demais disposições. Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.
br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96 E JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 07/04/2021 ÀS 14H00 - DATA 2º LEILÃO 09/04/21 ÀS 14H00

ERRATA

GÁS PONTO COM DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
CNPJ nº 06.188.764/0001-39 - NIRE 41300081301

AVISO
Em cumprimento às disposições legais e sociais, a Gás Ponto com Distribuidora de Gás S.A., 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná, na Rua 
da Indústria, nº 1.880, Distrito Industrial, CEP: 83.650-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.188.764/0001-39 
e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob NIRE 41300081301, informa que encontram-se disponíveis aos seus acionistas, na sede social 
da companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6404/76, especificamente aqueles 
relacionados ao exercício social finalizado em 31 de dezembro de 2020. Diretor Presidente: Bernardo 
Mocellin de Almeida. Curitiba/PR, 23 de março de 2021.

Leitz Ferramentas para Madeira Ltda torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba
a  Licença de Operação nrº  19000016, válida  até 10/02/2021, 
para Manutenção e Reparação de Máquinas - Ferramentas, 
Manutenção e Reparação de equipamentos  e produtos  não

5670, Bairro Boqueirão, Curitiba – PR.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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