
Jairo Lopes Nascimento, 
61 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Parque 
Iguaçu.
Maria José Caiçara, 91 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Pedro Fuss 
(S.J.Pinhais).
Antônio França Ortiz, 85 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Zenita dos Prazeres 
Ribeiro Atanázio, 72 anos, 
sepultamento hoje.
Diva Mansur Boscardin, 
95 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial de Santa 
Felicidade.
Arzeny Concas da Silva, 
75 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Thyago Cezar Santos 
de Carvalho, 36 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da 
Saudade II (Pinhais).
José Pedro Teixeira, 76 
anos, sepultamento hoje.
Marcelo Diaz, 55 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vaticano 
(Alm. Tamandaré).
Cirene de Souza 
Amaral Lepeco, 55 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Raquel Paciornik, 88 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Israelita do 
Santa Cândida.
Alda Guerra Prott, 79 
anos, sepultamento hoje.
Zenilda Sampaio Busine, 
74 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Memorial da Vida 
(S.J.Pinhais).
Sintique de Oliveira 
de Melo, 29 anos, 
sepultamento hoje.
Joel da Silva Rodrigues, 
34 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Rosângela Dias de 
Oliveira, 39 anos, 
sepultamento hoje.
Osmar da Silva, 61 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Santo Ângelo 
(Campo Largo).
Dario Delgado Gracia, 59 
anos, sepultamento hoje.

FALECIMENTOS

SERÁ QUE SAI?
A ponte que vai integrar 

Guaratuba ao restante 
do litoral do Paraná e 

que está na fase de estudos de 
impacto ambiental pode de-
mandar a construção de um 
túnel para encurtar a traves-
sia. É o que prevê uma das três 
propostas que estão sendo 
avaliadas nesta fase, quando 
são feitos também os estudos 
preliminares de engenharia. 
Estão sendo consideradas as 

alternativas de traçado 2, 3 e 
4 apresentadas pelo Estudo 
de Viabilidade Econômica e 
consideradas as mais viáveis. 
Foram apresentadas mais 
duas opções. As alternativas 
1 e 5 foram descartadas.

Na alternativa 4, a ponte 
teria extensão de 810 metros 
e, em seu final, o acesso seria 
por meio de um túnel de 260 
metros, cortando o Morro 
Espia Barco. O túnel termina-

ria próximo às instalações de 
manutenção do ferryboat.

Outra opção, classificada 
como alternativa 2, contem-
pla ponte com comprimento 
de 1.180 metros, chegando 
próximo às instalações de 
manutenção do ferryboat. 
Em sua extensão final, a pon-
te segue paralela ao morro, 
sobre o mar, atingindo em 
terra firme, já em aterro, área 
ocupada por instalações de 

Elvira Fantin
Gazeta do Povo

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica, nº 037/2020

PROTOCOLO Nº 12004-21.2020
Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 851244

A Assembleia Legislativa do Paraná, por intermédio da sua pregoeira designada pelo Ato 
da Comissão Executiva nº 079/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, a REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe, que 
tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para prestação continuada 
dos serviços de execução de vigilância patrimonial armada e desarmada, controle 
de acesso mediante catracas eletrônicas, monitoramento através de câmeras 
de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), nas dependências e instalações da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, compreendendo o fornecimento 
de mão-de-obra, uniformes, materiais, armas, munições e equipamentos adequados 
à execução dos trabalhos”, em razão da necessidade de readequação do objeto, 
novos estudos técnicos, por motivo de conveniência e oportunidade em prol do interesse 
público, optou-se pela abertura de novo procedimento licitatório.  FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: com fulcro no art. 132 da Lei Estadual nº 15.608/07, bem como art. 49 
da Lei nº 8.666/93. INFORMAÇÕES: no sítio da ALEP – Portal da Transparência                                                                                          
http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4093 ou 
e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br. 
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 10 de novembro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de 
Apoio Técnico, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Presencial nº 038/2021
PROTOCOLO Nº 16046-09.2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação continuada dos 
serviços de     execução de vigilância patrimonial armada e desarmada, controle de acesso 
mediante catracas eletrônicas, monitoramento através de câmeras de Circuito Fechado de 
Televisão (CFTV), aeronave não tripulada de uso não recreativo (RPA), nas dependências 
e instalações da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, compreendendo o 
fornecimento de mão- de-obra, uniformes, materiais, armas, munições e equipamentos 
adequados à execução dos trabalhos.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: 26/11/2021, às 10h00min, no Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná – ALEP, 3º Andar, Auditório Legislativo, situado na Praça Nossa Senhora 
de Salete, s/nº, CEP 80530-911, Centro Cívico, na cidade de Curitiba – PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 8.288.381,28 (oito milhões, duzentos e oitenta e oito mil trezentos e 
oitenta e um reais e vinte e oito centavos) - AMPLA CONCORRÊNCIA.

INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 11/11/2021, no sítio da ALEP – Portal da Transparência                                                       
http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”. Demais 
informações pelo telefone (41) 3350-4322 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 001.001.6000.3390.3702 - Guarda e Vigilância.

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 10 de novembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL 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 HABI-
TAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS pelo que dispõe o Edital 
e especificações anexas, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que no dia 15/12/2021 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 
do ramo da construção civil, sob regime de empreitada por preço 
unitário, para prestação de serviços de engenharia, tanto habitacional 
quanto de infraestrutura, com reparações, manutenções, adaptações, 
reparos no sistema de drenagem e pavimentação da malha urbana, na 
cidade de Curitiba, envolvendo o fornecimento de materiais, equipa-
mentos e mão de obra, conforme especificações, Termo de Referência 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$ 
349.999,79 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa 
e nove reais e setenta e nove 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 14/12/2021, 
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 Resolu-
ção 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, 09 de novembro de 2021. 

José Lupion Neto
Presidente

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 008/2021-FMHIS - 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

EDITAL DE CONFRONTANTE 

Ivonete Pazinatto Wistuba, Oficial Designada do Serviço - Registral de Imóveis 
da Comarca de Morretes, Estado do Paraná.- sito à Rua Ricardo de Lemos, 197 - 
Centro - Morretes-PR- CEP: 83.350-000-Telefone-41 -3462-1507. 

FAZ SABER, que em cumprimento ao artigo 213, II, § 2° da Lei 6.015/73 de 
Registros Públicos adequada à Lei 10.931/2004, INTIMA o Senhor JOSÉ 
PREISLER, e/ou herdeiros e sucessores, na qualidade de- confrontantes, além do 
Rio Araribá, do imóvel  constituído pelo terreno Rural situado nó lugar denominado 
CANOA FURADA, neste Município e Comarca de Morretes, Estado do Paraná, 
com área total de 1.117 .836,00m2 ou 111, 7836ha, para dar . ou não a SUA 
ANUÊNCIA, na retificação e georreferenciamento do imóvel de propriedade da 
PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL - pessoa 
jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF. sob nº 62.340.203/0Ó0l-84, com sede 
estabelecid·a na Rua Borges Lagoa, nº 1.209 - Vila Clementino, CEP: 04038-
030, São Paulo-SP  Telefone: (21) 9 9985-0423, cujo imóvel acima identificado 
é objeto da Transcrição Imobiliária nº 2.907 do Livro 3-B de · Transcrição das 
Transmissões deste SRI de Morretes/PR.(Documentos em · Cartório). Conforme 
item II,§ 4° do art. 213 - “Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de 
apresentar impugnação no prazo notificado”. Morretes, 04 de novembro de 2.021. 
(a) Oficial Designada, Ivonete Pazinatto Wistuba. -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Serviço de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Naturais, Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas
COMARCA DE MORRETES

Ivonete Pazinatto Wistuba
Oficial Designada CPF 367.951.669-87

Rua Ricardo de Lemos, 147 - Centro - Morretes - Paraná CEP: 83.350-000

apoio do ferryboat.
E a alternativa 3 é uma ex-

tensão de 1.000 metros, com 
seu término, lado sul, na Praia 
de Caieiras, na área urbana de 

Guaratuba. O final  da obra 
está situado depois da rua 
Saturnino Neves, que faz a li-
gação do centro de Guaratuba 
com a praia de Caieiras.

Albari Rosa/Arquivo
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