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Arquivo

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
CNPJ 76.566.181/0001-80

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO GIUSEPPE GARIBALDI, COM BASE 
NOS ARTIGOS 22 E 86, DAS SUAS DISPOSIÇÕES ESTATUTARIAS, 
CONVOCA OS SENHORES E SENHORAS, SÓCIOS/AS DA ASSOCIAÇÃO 
GIUSEPPE GARIBALDI, EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES 
ESTATUTÁRIAS, PARA A ASSEMBLEIA GERAL, QUE SERÁ REALIZADA 
NO DIA 09 (NOVE) DE AGOSTO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA-, ÀS 
18H30 COM MAIORIA DOS ASSOCIADOS ADIMPLEMENTES COM A 
TESOURARIA E, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, COM QUALQUER 
NÚMERO, À 19H00, NAS DEPENDÊNCIAS DESSA ASSOCIAÇÃO, 
SITO  A PRAÇA GARIBALDI 12, NESTA CAPITAL, PARA DELIBERAR 
SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO PARA NOVO ESTATUTO

CURITIBA, 12 DE JULHO DE 2021

MARIA APARECIDA BORGHETTI
PRESIDENTE

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, devidamente autorizada 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 e Outras Avenças de nº 
10123584907, no qual figura como Fiduciante EWERTON PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 288.724.158-37, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 05/08/2021, 
às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 354.778,38 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil 
Setecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 62.145 do Registro de Imóveis da 9ª 
Circunscrição de Curitiba/PR, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Apartamento nº 21-D 
do pavimento segundo, integrante do Conjunto Habitacional Ary Saldanha da Cunha, Curitiba, na Rua Alberto Flores Bueno nº 
2.336, com a área privativa de 49,97m², área de uso comum de 11,04m² e uma área de estacionamento de 14,35m² as quais 
perfazem uma área correspondente ou global de 75,36m², que corresponde a uma fração ideal do solo de 0,027473. A vaga de 
estacionamento encontra-se localizada no pavimento térreo e a sua numeração de identificação confunde-se com a do 
apartamento a que pertence conjunto este construído sobre o lote de terreno “B” resultante da unificação dos lotes nºs 11, 12, 13 e 
14 da Quadra nº 117 da Planta Vila Bairro Alto, com a área de 2.000,00m², medindo 40,00m de frente para a Rua Alberico Flores 
Bueno, por 50,00m do lado direito de quem da rua olha, onde confronta com os lotes fiscais nºs 34.000; 8.000, 7.000 e 6.000; do 
lado esquerdo mede 50,00m e confronta com os lotes fiscais 35.000; 16.000; 17.000; 18.000 e 19.000, fechando na linha de fundos 
com 40,00m, onde confronta com o lote 37.000”. 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 17/08/2021, às 15h30min, no mesmo horário e 
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 301.349,10 (Trezentos e Um Mil Trezentos 
e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.frazaoleiloes.com.br, e 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 www.FrazaoLeiloes.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 o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os 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, à vista, o valor 
total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado neste edital, 
no site da leiloeira, 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. (BP 1399_02). K -14,15e16/07

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

R: 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.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna 
público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo, 
menor preço POR ITEM e da seguinte forma: 
OBJETO: É objeto da presente licitação a Aquisição de VEÍCULO DE PASSEIO, destinado à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Contrato de Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento - FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital - 530.926-11/2019, 
conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:30 horas do dia 04/08/2021
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:35 às 09:25 horas do dia 
04/08/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 04/08/2021.
VALOR ESTIMADO: R$ 76.446,67 
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”.
INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 
900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1330, pelo site www.paranavai.pr.gov.br ou 
e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br.
Paranavaí - Paraná, em 15 de julho de 2021.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Empregados dos Tabelionatos, Cartórios Distritais, Títulos e Documentos, Protesto de 
Títulos, Registro Civil, Registro de Imóveis do Estado do Paraná - SINCAR, por seu presidente, no uso 
de suas atribuições e cumprimento de suas obrigações, CONVOCA, observados os prazos estatutários 
do artigo 26, inciso I do Estatuto Social do SINCAR, todos associados com direito a voto, nos termos do 
artigo 15, p. 3º do Estatuto Social do SINCAR, para participar da Assembleia Geral Ordinária (artigos 15, 
inciso II e 16, inciso I, do Estatuto Social do SINCAR), que será realizada no dia 27 de agosto de 2.021, 
das 09 horas 00 minutos às 17 horas 00 minutos à Rua Catulo Cearense, 251, zona 5, Maringá, Paraná, 
, em primeira convocação com a presença de associados que representem mais de 50% ( cinquenta  por 
cento) dos votos conforme artigo 15º p. 1º e artigo 26, inciso I do estatuto social do SINCAR, e, ausente 
tal quórum, em segunda convocação às 09 horas 30 minutos com qualquer números de presentes, a fim 
de deliberarem a cerca da seguinte ordem do dia: a) ELEIÇÃO de 01 (uma) Diretoria e 01 (um) Conselho 
Fiscal , assim definidos como tais, respectivamente, nos artigo 17, paragrafo único, e artigo 24, ambos do 
Estatuto Social do SINCAR, através de escrutínio secreto, cujos mandatos terão duração de 04 (quatro) 
anos, a contar do termo de posse; a.1) A contar da publicidade do presente, até a data limite de 26.07.2021 
( prazo de 10 dias ), conforme disposição do artigo 26, inciso I do estatuto social do SINCAR, todos os dias 
de 09 horas 00 minutos até o horário limite de 17 horas 00 minutos, exceto feriados, sábados e domingos, 
serão recebidos na secretária da Sede do SINCAR rua Catulo Cearense, 251, zona 5, Maringá, Paraná, 
as inscrições com as composições das chapas interessadas em se candidatar nas eleições 2.021/2.025 
SINCAR, e obrigatoriamente, sob pena de não ter sua candidatura deferida pelo conselho fiscal vigente, 
em papel tamanho A4, contendo nome completo, endereço, profissão, estado civil e números das cédulas 
de identidade e de CPF e numero do PIS/PASEP dos respectivos candidatos, bem como o cargo que 
ocupam nas serventias e o cargo eletivo ao qual concorrem; e, a.2) O prazo de impugnação será de 10 
dias a contar do encerramento do prazo para inscrição de chapas; a.3) Não serão aceitas e, ou, recebidas, 
inscrições via CORREIOS e nem de qualquer outra forma que não a estabelecida no item “a.1)”. a.4) 
Informações e orientações poderão ser fornecidas através do WhatsApp 41991395978, tel. 41 32338501, 
e-mail sincar.sindicato@terra.com.br. Através do presente Edital ficam também, nos termos da legislação 
vigente, convidados e, ou, convocados, os devidos membros do Ministério do Trabalho ou da Procuradoria 
do Trabalho, para, querendo, acompanhar o processo eleitoral objeto do presente. Em Maringá/Pr, aos 15 
de julho de 2.021. Presidente – Sidnei Dacome

Autopista Litoral S.A.
CNPJ/ME nº 09.313.969/0001-97 – NIRE 41.300.308.730 – Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de agosto de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 06/08/2020, às 13:30 horas, na sede social da Autopista Litoral Sul 
S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua 
Francisco Muñoz Madrid, nº 625, módulos 402.2 e 403, Bloco 4, Condomínio Portal do Porto, 
Bairro Roseira. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º 
do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do 
acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 
4.1. Deliberar sobre a retificação do item 5 do Boletim de Subscrição datado de 06/03/2019, 
em razão de ter constado no documento o prazo equivocado para integralização do valor do 
aumento de capital. 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 5.1. 
Retificar o item 5 do Boletim de Subscrição datado de 06/03/2019, em razão de ter constado 
equivocadamente neste documento o prazo para integralização do valor de R$ 204.700.000,00 
(duzentos e quatro milhões e setecentos mil reais), quando, efetivamente, deveria ter constado 
o prazo de 36 (trinta e seis) meses. Em virtude desta deliberação, o item 5 do Boletim de 
Subscrição datado de 06/03/2019, deve ser lido com a seguinte redação: “5. Forma e prazo 
de integralização: R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) foram integralizados 
em moeda corrente nacional nesta data e o restante, no valor de R$ 204.700.000,00 (duzentos 
e quatro milhões e setecentos mil reais) serão integralizados em até 36 meses a contar da 
presente data.” 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com 
o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após 
lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno 
e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez 
Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). São José dos Pinhais, 06/08/2020. “Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio” Ass.: Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial 
do Estado do Paraná. Certifico o registro em 13/07/2021, 10:17 horas, sob nº 20214290131. 
Protocolo: 214290131 de 01/07/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 – SMS – AMPLA 

PARTICIPAÇÃO
OBJETO: Aquisição de material permanente para Secretaria Municipal 
da Saúde.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 29/07/2021 – 08h30 às 
09h30.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 29/07/2021 – 09h35 às 
10h10.
AS PROPOSTAS deverão ser encaminhadas via internet na data e 
horários determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras 
da Prefeitura Municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES contactar pelos fones: (41) 3350-9414, 3350-9147, 
3350-9951, 3350-9406, 3350-9018 e 3350-9062.
Curitiba, 16 de julho de 2021.

Angela Koga Lemes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Curitiba tem alerta de frio

Temperaturas muito baixas e tempo seco. 
Assim ficará o clima na semana que vem, 
segundo o Simepar. A previsão vale a partir 
do domingo, já que o fim desta semana 
terá dias chuvosos com queda brusca de 
temperatura, segundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). O alerta, válido para 
todo o estado, foi dado na tarde de ontem 
quando já ao cair da noite as temperaturas 
diminuíram consideravelmente. Na sexta-
feira chuvas intensas, vindas do Rio Grande 
do Sul, caem sobre a capital paranaense e, 
segundo o meteorologista Reinaldo Kneib, 
o dia permanecerá sem aparição do sol, 
com volume de chuvas chegando aos 30 
milímetros. Assim deve ser também o 

sábado, quando as temperaturas caem 
ainda mais, dando lugar às massas de ar 
polar, vindas do sul do continente, que 
empurram as nuvens e abrem o céu no 
domingo. A partir de segunda-feira o sol, 
então, aparece sobre termômetros que 
deverão marcar 0ºC no início da manhã na 
capital paranaense. O frio intenso, segundo 
o meteorologista, permanece ao longo da 
semana, que seguirá livre chuvas e com 
temperaturas baixíssimas, parecidas com as 
da primeira semana do mês. É bom deixar a 
postos os aquecedores, já que as máximas 
não passarão dos 15ºC em Curitiba, pelo 
menos até quarta-feira (21).  
(Maria Luiza Piccoli)

A Urbs vai reforçar as li-
nhas de ônibus que atendem 
os locais de prova do vesti-
bular da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), que 
acontece no próximo domin-
go (18), no período da tarde.

A linha 829 UnivPositivo, 
que não funciona aos do-
mingos, terá programação 
especial para atender os can-
didatos. A Urbs também vai 
colocar em operação outra 
linha especial para atender 
os estudantes que terão pro-
va na Unisociesc (Campus 
Pinheirinho). A linha ficará 
à disposição no Terminal 
do Pinheirinho a partir das 
10 horas. As linhas que vão 
atender os locais de prova 
podem ser conferidas em tri-
bunapr.uol.com.br.

O vestibular da UFPR tem 
39,6 mil inscritos e a universi-
dade, por conta da pandemia, 
dobrou o número de locais de 
prova nessa edição. A abertura 
dos portões está marcada para 
12h30 e fechamento às 13h30. 
O início das provas é às 14h, 
com término às 19h30.

Ontem, dez leitos de UTI 
e 20 leitos de enfermarias 
SUS exclusivos para co-
vid-19 foram desativados 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Tatuquara 
e no Complexo Hospital de 
Clínicas, devido à redução 
nas taxas de ocupação. Esses 
leitos voltam a ser destinados 
aos atendimentos de outras 
linhas de cuidado do SUS 
Curitibano.

A taxa de ocupação dos 500 
leitos de UTI SUS exclusivos 
para covid-19 está em 71% 
nesta quinta-feira. Restam 146 
leitos livres. A taxa de ocupa-
ção dos 532 leitos de enfer-
marias SUS covid-19 está em 
70%. Há 162 leitos vagos.

A Secretaria Municipal da 
Saúde de Curitiba registrou, 
nesta quinta-feira (15), 726 
novos casos de covid-19 e 
19 óbitos de moradores da 
cidade infectados pelo novo 
coronavírus. Até o momento 
foram contabilizadas 6.448 
mortes na cidade provocadas 
pela doença neste período 
de pandemia. Com os novos 
casos confirmados, 251.771 
moradores de Curitiba testa-
ram positivo para a covid-19.

Urbs reforça 
linhas pro 
vestibular 
da UFPR

Casos de 
covid-19 
seguem 
em queda 
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