
Ana Maria Chagas, 76 
anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Jean Carlos da Paz, 27 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Pedro Fuss (S.J.Pinhais).
Marcos Aurélio Nagel, 
57 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Pedro Fuss (S.J.Pinhais).
Claiton Rubens Beims, 
66 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
Julieta Colli e Silva, 97 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Água 
Verde.
Ivete Wisentainer, 86 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial do Abranches.
Norico Endo Furman, 
62 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Perpétuo Socorro 
(Campo Largo).
Elisabeth Tows, 92 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Odilon José Sigel, 72 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Água 
Verde.
Avelino Serafim de 
Almeida, 69 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim 
(S.J.Pinhais).
Lucile Maria Ribeiro 
Bittar Meyer, 76 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Francisco Laskoski, 95 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Archimedes Jardim 
Ribeiro de Lima, 80 
anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Berti (S.J.Pinhais).
Rodolfo Luiz Sperb, 83 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Iguaçu.
Edson Beches Vieira, 
77 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Edison Franco de 
Godoy, 35 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municip.
Ricardo Luiz Horst 
Marodim, 32 anos, 
sepultamento hoje.
José Alves dos Santos, 
78 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Elyane de Souza 
Escorsin, 72 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Jardim da 
Saudade (Pinhais).
Eugênio Orichowski, 
76 anos, sepultamento 
hoje.

FALECIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CURITIBA

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, 
sociedade de economia mista criada nos termos da Lei n.º 2.545/65, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.495.696/0001-36, com sede nesta 
cidade de Curitiba - PR, na Rua Barão do Rio Branco nº 45, como 
interveniente, executora e gestora do FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS pelo que dispõe 
o Edital e especificações anexas, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 14/12/2021 às 14h30, em sua sede, em sessão 
pública, estará procedendo ao recebimento das propostas de preços e 
da documentação para a Licitação na modalidade “Concorrência”, a ser 
regida pelas disposições preconizadas na Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, rege-se também sobre o contido na Lei Ordinária Municipal 
nº 13.831/2011, Decreto nº 610/2019 e alterações posteriores, Lei 
Complementar nº 123/2006 e 147/2014, para a contratação de empresa 
para a construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais com 
as seguintes tipologias e nos seguintes locais: 10 (dez) unidades 
habitacionais no Moradias Parati do tipo CT2-33 Parati, para atender 
as Vilas Betel e Santa Anastácia; 01 (uma) unidade habitacional na 
Vila Beira Rio do tipo CT1-28; 04 (quatro) unidades habitacionais 
no Moradias Parati/Itatiaia do tipo CT2-33 Parati e 10 (dez) unidades 
habitacionais no Moradias Cananeia do tipo CT2-33 Parati, conforme 
projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias fornecidas 
pela COHAB-CT, como também descrito no campo 1 do quadro 
resumo (Anexo 01). O preço máximo total definido pela COHAB-CT 
para a execução total do objeto é de R$ 2.590.310,19 (dois milhões, 
quinhentos e noventa mil, trezentos e dez reais e dezenove centavos). 
O Edital e a documentação completa poderão ser consultados no site da 
COHAB-CT, no endereço eletrônico www.cohabct.com.br/licitaweb/ 
ou até o dia 13/12/2021, junto ao Setor de Aquisições e Gestão de 
Contratos da COHAB-CT, fazendo-se neste caso necessário agendar 
horário para atendimento através dos telefones (41) 3221-8277, (41) 
3221-8199 e (41) 3221-8134.

Observação: Para a abertura desta licitação visando o enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo Coronavírus, serão 
tomadas medidas conforme estabelece o §2º, do Artigo 7º, do Decreto 
Municipal 430 de 18 de Março de 2020, e Artigo 2º da Resolução nº 
01/2020 da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Curitiba, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico Atos do Município de Curitiba 
nº 71 – Ano IX, de 16 de Abril de 2020. A sessão ocorrerá em 
ambiente arejado, assegurando-se a distância mínima exigida entre os 
participantes com disponibilização de álcool em gel, sendo obrigatório 
o uso de máscaras.

Curitiba, 05 de novembro de 2021.

José Lupion Neto
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2021-FMHIS
CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA (presencial e on line)

O Presidente do SINCLAPOL -SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO 
PARANÁ, com CNPJ 81.502.346/0001-90, Kamil Salmen, no uso de suas atribuições legais, e, em 
obediência ao prescrito no seu Estatuto, pelo presente Edital, vem CONVOCAR, como convocados 
estão todos os filiados ao SINCLAPOL a comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
qual será de forma presencial e on fine, conforme Lei Federal 10.010/2020 (o link de acesso a 
reunião on fine será enviado ao email dos filiados) e realizar-se-á em:
Curitiba, na data de 03 de dezembro de dois mil e vinte e um (03/12/21) na sede campestre do 
SINCLAPOL no endereço situado à Rua Cidade de Curitibanos nº 240/ CIC, com início às 10h em 
primeira convocação e às 10h30min em segunda e última convocação com qualquer número 
dos presentes, conforme artigo 6º do Estatuto do SINCLAPOL;
Para deliberar exclusivamente sobre os seguintes temas:
1. Abertura CNPJ para o interior visando a ampliação de convênios e parcerias;
2. Participação no FES;
3. Assuntos diversos.
O presente edital pode sofrer questionamentos e impugnações até cinco dias após a sua 
publicação.
Curitiba, 08 de novembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA (presencial e on line)

O Presidente do SINCLAPOL -SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO 
PARANÁ, com CNPJ 81.502.346/0001-90, Kamil Salmen, no uso de suas atribuições legais, e, em 
obediência ao prescrito no seu Estatuto, pelo presente Edital, vem CONVOCAR, como convocados 
estão todos os filiados ao SINCLAPOL a comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
qual será de forma presencial e on fine, conforme Lei Federal 10.010/2020 (o link de acesso a 
reunião on fine será enviado ao email dos filiados) e realizar-se-á em: 
Curitiba, na data de 03 de dezembro de dois mil e vinte e um (03/12/21) na sede campestre do 
SINCLAPOL no endereço situado à Rua Cidade de Curitibanos nº 240/ CIG, com início às 13h 
em primeira convocação e às 13h30min em segunda e última convocação com qualquer 
número dos presentes, conforme artigo 6° do Estatuto do SINCLAPOL, assim como em 
conformidade com o Artigo 59 § único do Código Civil vigente;
Para deliberar exclusivamente sobre: 
1.Alterações do Estatuto do SINCLAPOL.
As alterações a serem discutidas e votadas são as mesmas já enviadas e sugeridas pelos 
próprios sindicalizados quando do início da pandemia, não obstante, para fins de maior 
acesso e democratização da informação, estão disponíveis na sede e no site do sindicato, 
o texto com as alterações para acesso e manuseio dos sindicalizados, assim como, serão 
recebidas sugestões de alterações no e-mail contato@sinclapol.com.br, até o dia 25 de 
novembro de 2021. 
O prazo para eventual contestação, bem como impugnação deste edital é de cinco dias 
corridos, a contar da data da sua divulgação. 
Curitiba, 08 de novembro de 2021.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, 
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. 
Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Curitiba-PR. Bairro Cajuru. 
R. Thomaz David Borges, 744, Casa. Áreas totais: terr. de 328,50m² e constr. estimada no local 115,10m² (no RI consta 46,75m²). 
Matr. 22.249 do 4º RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, da divergência de área verificada 
no local com a mencionada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 23/11/2021, às 10:00h. Lance 
mínimo: R$ 330.861,39. 2º Leilão: 26/11/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 235.326,38 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá 
efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado 
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição 
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 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 23/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 26/11/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ nº 31.371.665/0001-35 - NIRE 41300301956

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021
I. Data, Hora e Local da Realização: 30/04/2021, às 10h00, por teleconferência. II. Composição da Mesa: José Artemio Totti - Presidente 
da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. III. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
Livro de Presença de Acionistas. IV. Publicações Prévias: Tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos anúncios; nos termos do § 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada também a publicação da convocação da Assembleia Geral. O Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial, e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020 foram publicadas no Diário Oficial do 
Estado do Paraná e no Jornal da Manhã, em edição de 18/03/2021. V. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício findo em 31/12/2020 e deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido; (b) reeleger os membros do Conselho de Administração para 
o mandato anual; e (c) fixar a remuneração dos administradores. VI. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a 
leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro 
conhecimento dos acionistas. VII. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os 
acionistas decidiram, por unanimidade: (a) Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020, que compreendem o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, com as respectivas Notas Explicativas e Parecer 
da Ernst & Young - EY, em que foi apurado um lucro líquido do exercício no montante de R$ 97.341.000,00, o qual será destinado conforme 
segue: (i) R$ 4.867.000,00 para a Reserva Legal da Companhia, cuja constituição é aprovada neste mesmo ato; (ii) R$ 62.936.000,00 para 
a Reserva de Ativos Biólogicos, cuja constituição é aprovada neste mesmo ato; e (iii) R$ 29.538.000,00 para a Reserva de Investimentos e 
Capital de Giro, cuja constituição também é aprovada neste mesmo ato. (b) Reeleger os seguintes membros do Conselho de Administração, 
com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2022: (i) o Sr. José Artemio Totti, brasileiro, 
casado, engenheiro florestal, RG nº 9002269422 (SSP-RS), CPF nº 274.806.070-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, CEP 04538-132 para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e, 
como seu suplente, o Sr. Fabio Fernandes Medeiros, brasileiro, casado, advogado, RG nº 10.671.259-9 (IFP/RJ), CPF nº 069.907.687-03, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, CEP 04538-132; (ii) o Sr. Marcos 
Paulo Conde Ivo, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6 e CPF nº 220.481.088-65, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 3600 - 4º andar, CEP 04538-132, como membro efetivo do Conselho de Administração. Não será eleito neste momento membro 
suplente para o Sr. Marcos Paulo Conde Ivo; e (iii) o Sr. Matheus de Barros Moura, brasileiro, casado, analista financeiro, RG 
nº 012642993-5 (DIC/RJ) e CPF nº 089.817.027-30, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 11º andar, CEP 
04538-133, cidade de São Paulo/SP, como membro efetivo do Conselho de Administração e, como seu suplente, o Sr. Tiago Muller 
Angulski, brasileiro, solteiro, analista financeiro, RG nº 8.344.372-3 e CPF nº 073.864.589-32, com endereço comercial na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 3477 - 11º andar, CEP 04538-133, cidade de São Paulo/SP. Os Conselheiros ora reeleitos tomarão posse por meio da assinatura 
dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, 
de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados, ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (c) Fixar a remuneração dos Administradores 
da Companhia no valor global de R$ 1.000,00, a ser dividida entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Os 
Conselheiros de Administração fizeram-se presentes à Assembleia e declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer 
remuneração. VIII. Encerramento e Assinaturas: Lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa 
e pelos acionistas presentes. Telêmaco Borba, 30/04/2021. Presidente da Mesa - José Artemio Totti, Secretária - Thais Caroline Oliveira 
Machado. Klabin S.A. (por seus representantes legais Marcos Paulo Conde Ivo e José Artemio Totti); Timber XII SPE S.A. (por seus 
representantes legais Tiago Muller Angulski e Matheus de Barros Moura). José Artemio Totti - Presidente da Mesa; Thais Caroline 
Oliveira Machado - Secretária. JUCEPAR - Certifico o registro em 04/08/2021 sob nº 20215128974 - Protocolo: 215128974 de 04/08/2021. 
Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.
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