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Leilão Eletrônico
LICITAÇÃO: Leilão Eletrônico nº 0900100/000007/2021.
MERCADORIAS: celulares, videogames, informática, bebidas, automóveis etc
CLIENTELA: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.
RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 02/08/2021 às 08h até o dia 09/08/2021 
às 21h.
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: 10/08/2021 às 10h.
LOCAL: https://www.gov.br/receitafederal/ - e-CAC - opção “Sistema de Leilão 
Eletrônico” - SLE. 
EDITAL E INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico https://www.gov.br/
receitafederal/, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina – 
PR, pelo telefone (43) 99141-2588, no horário das 08:00h às 12:00h e das 
13:30h às 17:30h; Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel – PR, 
localizada na Rua Galibis, 213 - Santo Onofre  Cascavel/PR, pelo telefone 
(45) 3326-0959 ou pelo correio eletrônico: leilao.drfcvl.pr@rfb.gov.br; Alfândega 
de Florianópolis - Rua Claudino Bento da Silva, nº 11, Centro, Florianópolis-SC. 
E-mail: leilao.irffns.sc@receita.fazenda.gov.br, tel.: (48) 3382-9600; Alfândega 
da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá, R. Cel José Lobo, 2300, 
Oceania - Paranaguá/PR, ou pelo telefone (41) 3422-5690; Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí, na Rua Blumenau, 1774, Barra do 
Rio, Itajaí/SC, ou ainda pelo telefone (47) 3341-0385. 
ASSINA: João Ricardo Almeida - Presidente da Comissão Regional de 
Licitação SRRF09

AVISO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL - 9ª REGIÃO FISCAL

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA N.º 64/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
12 DE AGOSTO DE 2021 (RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 931, MERCÊS, CURITIBA, 
PARANÁ). HORÁRIO: ÀS 14H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site 
do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/.

Curitiba, 22 de julho de 2021. DARCI PIANA. Presidente.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Manupackaging Fitasa do Brasil S/A torna público que solicitou 
o requerimento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Curitiba, no dia 14 de Abril de 2021, para a Renovação da 
Licença de Operação para Fabricação de embalagens de material 
plástico, adesivos e selantes, Impressão de Material para outros 
usos, Com. atacadista de embalagens, máquinas, equipamentos 
e outros produtos não especificados anteriormente, instalada na 
Rua Emílio Romani, 1250 - CIC - CEP: 81.460-020.

SUMULA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO MEIO 
AMBIENTE

Parma Química Industria e Comércio de Produtos  Químicos 
Ltda, CNPJ 04.316.480/0001-55, torna público que requereu á 
secretaria municipal do meio ambiente de Curitiba a renovação 
da licença de operação para atividades industriais ligadas a 
fabricação de outros produtos não especificados anteriormente, 
situada na rua maria de souza coelho, 95 - cidade industrial, 
Curitiba-PR, cep 81450-585.

Assistência Social Santa Bertilla Boscardim
CNPJ n° 77.160.661/0001-09

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos dos artigos 5°, 6° e 7° do Estatuto Social, fica 
convocada ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para o dia 
28 de julho de 2021, às 10h00 em 1° convocação e às 10h30 em 
2° convocação, na Rua Chichorro Júnior, n° 144, Apartamento 12, 
Cabral, Curitiba, Paraná, segundo o rito previsto no artigo 5° e 
para o fim específico de:
a) Aprovação da dissolução e extinção da associação.

Curitiba, 21 de julho de 2021.
Raquel Maria de Athayde 

Presidente

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 
MÓVEL E INTERNET PARA O SESC PARANÁ, SENAC PARANÁ E FECOMÉRCIO PARANÁ. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05 DE AGOSTO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO 
DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
PERSONALIZADOS PARA AS LOJAS E ATIVIDADES DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 05 DE AGOSTO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 13H30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas 
no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/, no site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br e, do Pregão Eletrônico nº 59/21, também no site do SENAC PARANÁ 
www.pr.senac.br/licitacoes/. 

Curitiba, 22 de julho de 2021. ARI FARIA BITTENCOURT. Presidente em Exercício

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 DIAS - Ref. Prot.: 666592

ÍTALO CONTI JÚNIOR, Ofi cial do Cartório do 8° Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Curitiba, no uso de suas atribuições, etc... FAZ 
SABER a RUBENS ANTONIO MACHADO e s/m CLAUDIA GARDEL ZANCHI, brasileiros, casados, em 26/02/1994, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário e administradora de empresas, portadores, ele da C.l. n° 28.043.103-X-SP e do CIC n° 506.714.307-00, ela da C.l. 
n° 8.536.753-9-SP e do CIC n° 087.968.658-81, residentes e domiciliados: 1 - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 3000, Torre 2, 
Apartamento 704, Bairro: Mossunguê, CEP: 81.200-100, CURITIBA-PR: 2 - Rua Lomas Valentinas, n” 270, Bairro: Vila da Saúde, CEP: 04.138-030, 
SÃO PAULO-SP, que não sendo encontrados nos endereços supra, conforme certidões exaradas em 31 de maio de 2021 e 01 de julho de 2021, 
nas Cartas de Intimação registradas sob n°s 824.641, 824.642, 1.522.991 e 1.522.993, no 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, desta 
Comarca, e no 8° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-SP, em 26/05/2021 e 23/06/2021, respectivamente, fi cam pelo presente 
Edital, INTIMADOS para fi ns de pagamento do débito correspondente as parcelas vencidas no período de 29/09/2020 até 29/06/2021, totalizando o 
saldo devedor de R$71.886,98 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), posicionados até 15/07/2021, sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, as parcelas e os en-
cargos que se vencerem neste período, decorrentes do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças (Contrato n° 10119047604), com força de escritura pública, na forma da lei, fi rmado em São Paulo-
-SP em 29 de dezembro de 2010, e registrado sob n° 2 (dois), nas Matrículas n°s 148.987 e 148.988, desta Serventia, referente aos imóveis consti-
tuídos pelos: i) APARTAMENTO n° 704 (setecentos e quatro), localizado no Sexto (6°) Andar ou Sétimo (7°) Pavimento, da Torre 2 (dois); e, ii) VAGA 
DE GARAGEM n° 02 (dois), localizada no Primeiro (1°) Subsolo - Torres 1 e 2 (um e dois) e Segundo (2°) Subsolo - Torre 3, ambos do EDIFÍCIO 
BAROLO, situado à Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, n 3.000, esquina com a Rua Rosa Kaint Nadolny, n° 96, nesta Cidade de Curitiba, em 
que fi gura como credor(a) fi duciário(a) o(a) ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04. Assim, tendo expirado o prazo de carência, con-
vencionado no contrato, para o procedimento de cobrança, fi cam INTIMADOS V.Sas. para que se dirijam ao Cartório da 8a Circunscrição Imobiliária 
desta Comarca, a meu cargo, situado à Rua José Loureiro, n° 133, Ed. Mauá, 16° andar (Sala 1607) - Centro, nesta Capital, no horário das 8:30 as 
17:00 horas, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira 
e última publicação deste Edital. Ficam, ainda, CIENTIFICADOS V.Sas. de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, ga-
rante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do(a) credor(a) fi duciario(a) ITAU UNIBANCO S/A, CNPJ/MF: 60.701.190/0001-
04, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei 9.514, de 20.11.1997. 
Curitiba, 15 de julho de 2021. ÍTALO CONTI JUNIOR - Agente Delegado 
ROZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Juramentado.

INTIMA: RUBENS ANTONIO MACHADO | INTIMA: CLAUDIA GARDEL ZANCHI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 8º CIRCUNSCRIÇAO

ESTADO DO PARANÁ - CURITIBA/PR 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Universidade Federal do Paraná – UFPR torna público que requereu ao IAP a renova-
ção da Licença de Operação até a data de 27/07/2021 para o Laboratório de Análises 
de Combustíveis Automotivos – LACAUT, implantado no Centro Politécnico – Prédio 
das Usinas Piloto – Bloco A – Jardim das Américas, s/nº. - Curitiba/PR.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Coordenadoria de Licitações e Contratações – PRA

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Universidade Federal do Paraná – UFPR torna público que recebeu do IAP a renova-
ção da Licença de Operação N° 33135 com validade até 27/07/2021 para o Laboratório 
de Análises de Combustíveis Automotivos – LACAUT, implantado no Centro Politéc-
nico – Prédio das Usinas Piloto – Bloco A – Jardim das Américas, s/nº. - Curitiba/PR.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Coordenadoria de Licitações e Contratações – PRA

Projeto de lei que trami-
ta na Câmara Municipal 
de Curitiba (CMC) pos-

sibilita a instalação de equi-
pamentos que eliminem o 
ar nas tubulações de abaste-
cimento de água na capital. 
Segundo a autora vereado-
ra Professora Josete (PT), 
a iniciativa busca “trazer 
equilíbrio entre a quantida-

de de água consumida pelos 
cidadãos e o valor pago, sem 
que haja influência de fato-
res outros”. 

A proposta diz que so-
mente “poderá ser instala-
do na unidade consumidora 
equipamento que atenda as 
exigências do órgão fisca-
lizador competente” e que 
“os custos para a aquisição 

e instalação do equipamento 
caberão ao responsável pela 
unidade consumidora”. Caso 
aprovada pelos vereadores 
e sancionada pelo prefeito, 
a proposta entra em vigor 3 
meses após a data de sua pu-
blicação no Diário Oficial do 
Município.

 Segundo a justificativa, a 
entrada de ar nas tubulações 

pode ocorrer quando exis-
te o corte ou o interrompi-
mento do fluxo de água, seja 
por motivos técnicos ou por 
operações do racionamen-
to de água, que está em vi-
gor na cidade. A vereadora 
ressalta que “não se trata 
de usurpar funções da Age-
par (Agência Reguladora do 
Paraná) ou de impor ônus à 

Sanepar, o que poderia en-
sejar o questionamento so-
bre a constitucionalidade do 
projeto de lei, mas, sim de 
possibilitar a instalação de 
hidrômetro que coíba a co-
brança indevida”. 

Josete afirma ainda que já 
é de interesse do público ad-
quirir esse equipamento que 
elimina o ar antes do hidrô-
metro, mas defende “especi-
ficação baseada em normas 
técnicas, de forma a garantir 
seu funcionamento correto, a 
qualidade do material empre-
gado, as condições adequadas 
de vazão, pressão, perda de 
carga, instalação, manutenção 
e preservação dos padrões de 
potabilidade da água”. 

Ainda na justificativa, a 
vereadora diz que “segundo 
especialistas os dispositi-
vos projetados para efetua-
rem o controle automático 
da entrada e saída de ar nas 
tubulações de distribuição 
não cumprem com sua fun-
ção, principalmente devido 
a alguns fatores como: dis-
positivos controladores em 
quantidade e posições inade-
quadas na rede de distribui-
ção; ampliação ou reforço do 
sistema de distribuição sem 
novos estudo da posição e do 
número de equipamentos; e 
manutenção insuficiente dos 
equipamentos”. 

Esse projeto de lei, se-
gundo a vereadora, é inspi-
rado em projetos similares 
aprovados em outros mu-
nicípios. Em Curitiba, dois 
projetos de lei semelhantes 
foram protocolados no ano 
passado, um do ex-vereador 
Professor Silberto (MDB), 
arquivado pelo término do 
prazo de manifestação do 
próprio autor na tramitação 
nas comissões, e outro do 
ex-vereador Edson do Paro-
lin (PSDB), arquivado após 
a saída do vereador da CMC. 

Tramitação
Protocolado no dia 29 de 

abril, o projeto recebeu ins-
trução da Procuradoria Jurí-
dica (Projuris) e parecer da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Foi então de-
volvido à autora para adequa-
ções no texto e agora segue 
sob análise das comissões. 

Concluída essa etapa, a 
proposição estará apta para 
votação em plenário, sendo 
que não há um prazo regi-
mental para a tramitação 
completa. Caso seja aprova-
da, segue para a sanção do 
prefeito para virar lei. Se for 
vetada, cabe à CMC decidir 
se mantém o veto ou pro-
mulga a lei.

SÓ O QUE 
CONSUMIR

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

Projeto prevê 
instalação de 
eliminadores 
de ar na 
distribuição 
de água.
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