
NOIVOS 
CORRAM 
PRA SE 
INSCREVER

No dia 18 de dezem-
bro o Tribunal de 
Justiça do Estado do 

Paraná (TJPR) e o Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR 
em parceria com a Prefei-
tura de Curitiba e os Car-
tórios de Registro Civil da 
capital promovem o tradi-
cional casamento coletivo 
do Programa Justiça no 
Bairro Sesc Cidadão. A ce-
rimônia será realizada de 
forma presencial somente 
para os noivos habilitados, 
no Ginásio de Esportes 
Professor Almir Nelson 
de Almeida (Ginásio Ta-
rumã), seguindo todos 
os protocolos sanitários, 
com transmissão ao vivo 
pelo canal do Sesc PR no  
Youtube.

Os casais interessados 
em participar do casamen-
to deverão se inscrever 
nas unidades do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) da capital 
até o dia 19 de novembro. 
A organização do evento 
frisa que as inscrições pre-
cisam ser realizadas anteci-
padamente para a habilita-
ção dos noivos.

A inscrição é gratuita 
e para isso é necessário 
apresentar os documen-
tos originais da carteira de 
identidade, CPF, certidão 
de nascimento ou casa-
mento com averbação do 
divórcio (atualizadas de 
90 dias), comprovante de 
renda (contracheque ou 
carteira de trabalho – até 
um salário mínimo e meio 
por pessoa) e comprovan-
te de endereço. Vale ressal-
tar que pelo menos um dos 
noivos precisa comprovar 
residência em Curitiba.

Esta edição do casamen-
to coletivo recebe o apoio 
do Exército Brasileiro e do 
ICI e promoção da RPC.

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

SERVIÇO
Inscrições casamento 
civil coletivo em Curitiba
Período da inscrição:  
até 19 de novembro de 2021
Local:  
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS)
Data da cerimônia:  
18 de dezembro
Local: Ginásio de 
Esportes Professor 
Almir Nelson de Almeida 
(Avenida Victor Ferreira do 
Amaral, 1649 – Tarumã)
Mais informações: 
(41) 3200-2801 (Programa 
Justiça no Bairro) 
(41) 3304-2266 (Sesc PR)

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO 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.

A Pregoeira designada pelo Ato da Comissão Executiva nº 079/2020, comunica que em 
virtude de questões de logística, por razão de interesse desta Administração, resolve 
alterar o horário da sessão pública marcada para o dia 26/11/2021, agendada às 
10h00min para às 14h00min na mesma data. Outrossim, informamos que as demais 
disposições constantes do edital permanecem inalteradas.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: 26/11/2021, às 14h00min, 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. 

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 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.          

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SERVIDOR 
INDICIADO EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA Nº. 017/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Sr. Presidente da Comissão de Processo Administrativo, baseado 
no artigo 236, § 1.º e § 2.º, combinado com o artigo 238, § 1.º, ambos 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (Lei Municipal 
nº. 1.656, de 21.08.58 e no artigo 20, § 2.º do Decreto Municipal nº 
765 de 29/07/1997), no uso de suas atribuições legais, e considerando 
não ter sido possível localizar a servidora pública municipal abaixo 
nominada, ainda que efetuadas as diligências necessárias, pelo 
presente Edital.

Faz saber a CITAÇÃO da servidora SILVANA ESSIG SCHWEIZER 
por edital, brasileira, servidora pública municipal, matrícula nº 30.467, 
integrante do cargo/função de Profissional do Magistério, lotada 
na Secretaria Municipal da Educação, pelo presente a responder ao 
Processo Administrativo Disciplinar que tramita nesta Comissão sob 
o nº 01-151.031/2021, Portaria nº 40/2021 - PGM , na condição de 
indiciada, o qual encontra-se à disposição na sede desta Comissão, 
situada na Avenida João Gualberto, 241 – 2º andar, telefone: 3350-8439 
– e-mail: cpad@curitiba.pr.gov.br, para livre acesso e conhecimento. 
Fica igualmente INTIMADA a fazer-se presente à audiência de 
INTERROGATÓRIO, agendada para o dia 30/11/2021, às 09h, por 
sistema de videoconferência, no link  https://zoom.us/j/8199027501
?pwd=TnJDalY3TWNYbkJSSU9Tc1psVk5vQT09 e ID : 819 902 
7501 – SENHA: CPAD, SOB PENA DE REVELIA, por haver, em tese, 
praticado os fatos contidos no Termo de Indiciamento, no qual também 
está(ão) descrita(s) a(s) disposição(ões) legal(ais) infringida(s) e a pena 
aplicável, também em tese, podendo requerer o que julgar conveniente 
à sua Defesa, por si ou por Advogado(a) legalmente constituído(a), para 
o qual deverá apresentar no prazo de 48 horas Procuração confirmando 
a constituição de advogado(a) para defendê-la, sendo que na hipótese de 
omissão, lhe será nomeado um defensor dativo, observados os artigos 
236 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e 
artigos 16 e seguintes do Decreto Municipal n.º 765/1997. 
Curitiba, em 11 de novembro de 2021.

Christopher Marcantoni
Presidente

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS EMPREGADOS 
DO SENAC/PR. Acolhimento das propostas: até às 08h30min do dia 26/11/2021. 
Disputa: 26/11/2021 - 09h30min. Local da disputa: www.licitacoes-e.com.br. Sidnei 
Lopes de Oliveira – Diretor Regional Interino do SENAC/PR. Curitiba-PR 17/11/2021.

A Oi S.A. e Oi Móvel S.A., Em Recuperação Judicial, em cumprimento ao Despacho Decisório 
n.º 363/2017/SEI/CPRP/SCP, proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL nos autos do Processo nº 53508.003778/2016-00, vem a público, substitutivamente 
à Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda., notifi car aos usuários desta que a partir do dia 24/11/2021, 
as chamadas originadas na rede desta e destinadas à rede da Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão 
temporariamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão restabelecidas tão logo sejam 
dirimidos os problemas identifi cados.

Comunicado oi aos clientes

JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 79.336.905/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas de JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 30 de novembro de 2021, primeira convocação às 10:00 horas e em segunda 
convocação às 11:00 horas, na sede social à Rua Baltazar Carrasco dos Reis, nº 
1.472, na cidade de Curitiba, Paraná, para deliberarem a seguinte ordem do dia: A) 
Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; B) Outros assuntos de interesse 
social.

Curitiba-PR, 10 de Novembro de 2021.
JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

______________________________
HAROLD MALUCELLI

Diretor Superintendente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
do Estado do Paraná – SINDIMETAL/PR convoca, pelo presente, os seus 
associados, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
que será realizada na sede do Sindicato, sita na Rua Ângelo Greca, nº 70, 
nesta Capital, no próximo dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021, 
às 16h30min em primeira convocação, ou às 17h00min em segunda 
convocação.
PAUTA:  Aprovação da previsão orçamentária para 2022.

Curitiba, 17 de novembro de 2021.
ALCINO DE ANDRADE TIGRINHO

PRESIDENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ
1° SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS - LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do 
Registro. Rua Padre Anchieta, 2050 | Conj. 501 | 5° Andar | Curitiba | PR | CEP: 80.730-000 - Contato 
(41) 3022-1117 –  - EDITAL - Luis Flávio Fidelis Gonçalves, Oficial do titular@1ricuritiba.com.br
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca da Capital Faz saber aos que o presente 
edital virem, que foi apresentado pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, um requerimento 
firmado em São Paulo/SP, datado de 30 de agosto de 2021, solicitando a intimação por Edital de 
CELESTE APARECIDA SILVA (CPF/MF n° 135.779.468-14), para quitar as parcelas em atraso 
referente ao instrumento particular de venda e compra de imóvel e financiamento com garantia de 
alienação fiduciária, registrada na matrícula nº 47.078 do Registro Geral desta Serventia, referente ao 
imóvel situado na Rua Padre Anchieta, n° 1.923, conjunto comercial 1.114, 11° andar, Edifício Anchieta 
Executive Center, em Curitiba/PR. Informo que as obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos, calculados com base na projeção de débitos anexa ao aludido requerimento em 
01/11/2021, corresponde a R$ 9.143,00 (nove mil e cento e quarenta e três reais), sujeito à atualização 
monetária, juros de mora, despesas de cobrança, encargo, além das parcelas que se vencerem, tudo a 
ser calculado até a data do efetivo pagamento. Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de Vossa Senhoria, 
para que compareça, no prazo de 15 dias, contados a partir da data da terceira publicação deste edital, 
ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, situado na Rua Padre Anchieta nº 2050, 5º andar, 
Edifício Helbor Offices Champagnat, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira das 08:30 horas as 17:00 
horas ou diretamente perante a instituição financeira onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
discriminado. Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da referida 
obrigação no prazo mencionado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do credor fiduciário Bradesco Administradora de Consórcios nos termos da Lei 
9.514/1997. Curitiba, 01 de novembro de 2021. 

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do Registro. 
Para consultar a autenticidade, informe na ferramenta www.cartoriospr.com.br/validador o CNS: 08.325-3 e o código de 
verificação do documento: HS841A . Consulta disponível por 30 dias

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 104/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS E LAUDOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA 
TRABALHO EM ALTURA PARA O SESC PARANÁ E SENAC PARANÁ. ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 14H00 (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA).

CONCORRÊNCIA N.º 106/21 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT 
DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO COM PLATAFORMA DIGITAL PARA ALUNOS E 
DOCENTES DO ENSINO MÉDIO DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
08 DE DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 14H00 (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/ e, a Concorrência nº 
104/21, também no site do SENAC PARANÁ www.pr.senac.br/licitacoes/. 

Curitiba, 17 de novembro de 2021. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional. 

ERRATA 

Na publicação feita no dia 11 de novembro de 2021 no jornal Tribuná do Paraná,  pag. 10 atas 
e editais,
 ONDE SE LÊ: CONSERVADOS: Destinados a CIRCULAÇÃO; edital nº N.º 0020/2021-SMDT; dia 
29 de novembro, a partir das 09h no site www.vipleiloes.com
SUCATAS: a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão ser reaproveitadas em 
outro veículo; edital N.º 0021/2021-SMDT; dia 29 de novembro de 2021, às 11h, no site www.viplei-
loes.com
SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas as peças poderão ser 
aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração. N.º 
0022/2021-SMDT; no dia 29 de novembro de 2021, às 13h no site www.vipleiloes.com
Visitação dos dias 26 e 27 de novembro, das 09h30 min as 11h30min e das 13h30min as 16h, no 
pátio localizado á Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR. Obs.: A entrada no pátio é condicio-
nada à utilização de máscaras e normas sanitárias pelo atual cenário da COVID 19.
 LEIA-SE: CONSERVADOS: Destinados a CIRCULAÇÃO; edital nº N.º 0020/2021-SMDT; dia 01 de 
dezembro, a partir das 09h no site www.vipleiloes.com
SUCATAS: a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão ser reaproveitadas em 
outro veículo; edital N.º 0021/2021-SMDT; dia 01 de dezembro de 2021, às 11h, no site www.viplei-
loes.com
SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas as peças poderão ser 
aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração. N.º 
0022/2021-SMDT; no dia 01 de dezembro de 2021, às 13h no site www.vipleiloes.com
Visitação dos dias 29 e 30 de novembro, das 09h30 min as 11h30min e das 13h30min as 16h, no 
pátio localizado á Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR. Obs.: A entrada no pátio é condicio-
nada à utilização de máscaras e normas sanitárias pelo atual cenário da COVID 19.

Curitiba/PR, 17 de NOVEMBRO 2021
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