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Divulgação

Acontece neste fim 
de semana (6 e 7) o 
“Bazar pela Saúde”, 

promovido pelo Hospital 
Universitário Cajuru. O 
evento será na Quadra 1 
do campus da Pontifícia 
Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR), no Pra-
do Velho, em Curitiba, das 
9h às 18h.

Com valores abaixo das 
lojas convencionais, esta-
rão disponíveis produtos 
apreendidos e destina-
dos pela Receita Federal, 
como eletrônicos, brin-
quedos, artigos de pesca, 
perfumaria, ferramentas e 
muito mais.

Todos os recursos arre-
cadados serão investidos 
em melhorias na insti-
tuição, que oferece aten-
dimento 100% Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
é referência para casos de 
traumas e emergências de 
alta complexidade para 
Curitiba e Região Metro-
politana.

O acesso será gratuito e 
organizado por senha para 
evitar aglomerações. O ba-
zar terá limite de R$ 700 
ou de apenas um produ-
to acima desse valor por 
CPF. As compras poderão 
ser pagas em dinheiro ou 
com cartão de crédito e 
débito, com a possibilida-
de de parcelamento em 
até 4 vezes desde que a 
parcela mínima seja de 
R$ 100. Por serem pro-
dutos apreendidos pela 
Receita Federal, não have-
rá garantia ou troca, nem 
a emissão da nota fiscal. 
Também não é permitida 
a revenda das mercadorias 
compradas no bazar.

Amigos do HC
Os Amigos do HC pro-

movem até amanhã, um 
bazar com produtos apre-
endidos pela Receita Fede-
ral. A renda será revertida 
para o Programa de Aten-
ção à Pessoa Idosa. A nova 
edição será presencial na 
Sede dos Amigos do HC 
e o atendimento será so-
mente mediante agenda-
mento prévio pelo site.

O evento deveria ter 
ocorrido de maneira onli-
ne no começo do mês de 
outubro, mas foi suspenso 
devido ao grande volume 
de acessos ao site que não 
suportou e caiu. Devido 
as flexibilizações na pan-
demia, agora o bazar será 
presencial.

O limite de compra 
será de R$ 700,00 por pes-
soa na soma de todos os 
produtos. O parcelamen-
to máximo permitido é 
em três vezes, ou parcela 
mínima de R$ 200,00. O 
endereço é Av. Agosti-
nho Leão Jr, 336 – Alto da  
Glória.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) PARA AS UNIDADES SESC CASCAVEL, SESC LONDRINA NORTE E SESC PARANÁGUA. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17 de novembro de 2021. HORÁRIO: às 10h00 (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/ e também no site do Banco do Brasil                                              
www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 04 de novembro de 2021. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional.

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

HENKEL LTDA CNPJ. 02.777.131/0022-30 torna público que 
irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Comércio 
Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, exceto 
Agroquímicos instalada a Estrada PR 025, Km 6,75, s/n - 
Campo Largo da Roseira - CEP 83183-000 - São José dos 
Pinhais/PR.

O presidente do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná - SIMEPAR, no uso das atribuições 
que lhe conferem o estatuto e a legislação em vigor, convoca todos os seus associados para 
Assembleia Geral Ordinária - AGO, a ser realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 18 horas e 
30 minutos, em primeira convocação, às 19 horas e 30 minutos, em segunda e às 20 horas e 30 
minutos, em terceira convocação, na sede da entidade situada na Rua Coronel Joaquim Sarmento, 
177, Bom Retiro, Curitiba, Paraná, para tratar da seguinte pauta:
1. Apreciação e votação do valor da Contribuição Social para o exercício do ano de dois mil e 
vinte e dois.
2. Apreciação e votação do valor da Contribuição Confederativa para o exercício do ano de dois 
mil e vinte e dois.
3. Apreciação e votação do valor da Contribuição Assistencial para o exercício do ano de dois 
mil e vinte e dois.
4. Outros assuntos.

Curitiba, 03 de novembro de 2021.             

Marlus Volney de Morais
Diretor Presidente em exercício

CRM-PR 6111

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

O presidente do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná - SIMEPAR, no uso das atribuições 
que lhe conferem o estatuto e a legislação em vigor, e considerando que as deliberações vinculam 
a todos os membros da categoria, convoca os médicos, para Assembleia Geral Ordinária - AGO, a 
ser realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 19 horas, em primeira convocação, às 20 horas, 
em segunda e às 21 horas, em terceira convocação, na sede da entidade situada na Rua Coronel 
Joaquim Sarmento, 177, Bom Retiro, Curitiba, Paraná, para tratar da seguinte pauta:
1. Apreciação e votação do valor da Contribuição Sindical para o exercício do ano de dois mil 
e vinte e dois.
2. Apreciação e deliberação quanto ao desconto em folha da contribuição sindical devida pela 
categoria ante as alterações trazidas pela Lei 13.467/2017.
3. Outros assuntos.

Curitiba, 03 de novembro de 2021.             

Marlus Volney de Morais
Diretor Presidente em exercício

CRM-PR 6111

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

 AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

O Município de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SMMA e Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelas Portarias nº 19/2021 
e 25/2021, torna público, a quem interessar possa a publicação dos editais de 
licitação das Tomadas de Preços a seguir.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-SMMA
Processo Administrativo Eletrônico nº 01-104133/2021
Autorização para Licitar nº 2374/2021 - valor máximo estimado R$ 1.105.681,65
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras e serviços de 
engenharia para revitalização do Parque do Semeador, nas ruas Aristides 
Marquesini e Coronel Joaquim Antônio de Azevedo, bairro Sítio Cercado, 
Regional Bairro Novo, Município de Curitiba.
Data: 23/11/2021 horário: 9h

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021-SMMA
Processo Administrativo Eletrônico nº 01-104135/2021
Autorização para Licitar nº 2376/2021 - valor máximo estimado R$ 264.324,08.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de 
engenharia para a implantação de área de lazer, nas ruas Lodovico Kaminski x 
Ulisses Visinoni, Regional CIC, Bairro Augusta, Município de Curitiba.
Data: 23/11/2021 horário: 14h30min

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021-SMMA
Processo Administrativo Eletrônico nº 01-123554/2021
Autorização para Licitar nº 3056/2021 - valor máximo estimado R$ 155.455,20
OBJETO: Contratação de empresa para executar obras e serviços de engenharia 
para a implantação de cancha de grama sintética no eixo de animação Arnaldo 
Faivro Busato, localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz x Rua Alexandre 
Salata, bairro Lindóia, Regional Portão, Município de Curitiba.
Data: 24/11/2021 horário: 9h

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SMMA
Processo Administrativo Eletrônico nº 01-154316/2021
Autorização para Licitar nº 3144/2021 - valor máximo estimado R$ 879.375,01
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras e serviços de 
engenharia para implantação da Praça dos Pinhais, (revitalização da praça Else 
Schiller Otte), localizada nas Ruas Campos Salles, Ivo Leão e Euzébio da Motta, 
Bairro Alto da Glória, Regional Matriz, Município de Curitiba.
Data: 24/11/2021 horário: 14h30min.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: CPL/SMMA, situada 
na Av. Manoel Ribas nº 2727, Bairro: Mercês – Bloco “F” – Piso superior - 
Curitiba/Paraná.
LOCAL DE OBTENÇÃO DOS EDITAIS: site da Prefeitura (http://www.
curitiba.pr. Gov.br), link licitações ou no Portal da Transparência – link compras 
e licitações.
OUTRAS INFORMAÇÕES: Telefones nº (41) 3350-9229 e 3350-9172, em 
horário comercial – email: cplsmma@curitiba.pr.gov.br

Curitiba, 03 de novembro de 2021

CPL/SMMA
Portarias 19 e 25/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - 23075.003843/2020-41
RDC Nº 003/2021 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura e/ou engenharia para execução de obra para 
modernização da central de entrada de energia, localizado no Campus Jardim das Américas em 
Curitiba na Universidade Federal do Paraná (255,58 m2). TIPO: Maior Desconto. DATA DE ABER-
TURA: 29/11/2021, às 09h30min. LOCAL: site http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O 
Edital está disponível no site supracitado. Informação: licita@ufpr.br. Curitiba, 03 de novembro 
de 2021. Everaldo Jose dos Santos – Presidente da Comissão Especial de Licitação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

LEILÃO DE VEÍCULOS

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR 
sob o n.°653, realizará no dia 05 de Novembro de 2021 leilão de bens apreendidos nas 
operações de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; as 09:00h 
leilão de veículos CONSERVADOS; as 11:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis; as 
13:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis com Motor Inservível, todos na modalidade 
eletrônica/online e realizados no site www.vipleiloes.com. O edital em sua integra poderá ser 
retirado no site gratuitamente assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      
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