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Projeto de lei em 
trâmite na Câma-
ra Municipal de 

Curitiba (CMC) preten-
de implantar na capital 
programa de mobilidade 
com foco na segurança 
viária, que receberia o 
nome de “Cidades para 
pessoas”. A proposta, do 
vereador Marcos Vieira 
(PDT), é a promoção de 
ações educativas para 
conscientizar ciclistas, 
pedestres e condutores 
de veículos motoriza-
dos sobre seus direitos e 
obrigações no trânsito. 

No desenvolvimento 
da cultura de paz, in-
dica o texto, o objetivo 
é destacar o pedestre 
como o mais vulnerá-
vel. Dentre as ações 
educativas, que seriam 
realizadas no meio ur-
bano, além de escolas e 
associações de morado-
res, por exemplo, é pre-
vista a orientação sobre 
a prioridade do pedes-
tre na travessia na faixa 
de segurança, na ausên-
cia de semáforo. 

Outra proposta é in-
cluir a frase “Dê pre-
ferência ao pedestre” 
nas faixas de segurança 
das vias de fluxo mais 
intenso, conforme ma-
peamento dos órgãos 
competentes. “Essa é 
uma forma de atentar 
ao motorista, enquan-
to se aproxima do local 
de travessia, de que ali 
é um espaço de prefe-
rência do pedestre em 
que ele, enquanto veí-
culo e que oferece um 
risco à vida de quem 
busca atravessar, deve 
esperar e sinalizar para 
que os demais também 
aguardem. É uma ação 
que não onera o Municí-
pio, tendo em vista que 
a manutenção das faixas 
é rotineira e já está in-
cluída no Orçamento”, 
justifica Vieira. 

Para o vereador, as 
ações educativas pode-
riam ser efetivadas pela 
Secretaria Municipal da 
Defesa Social e Trân-
sito, em parceria com 
o Comando da Polícia 
Militar, conselhos de 
segurança e lideranças 
locais. “A taxa de mo-
torização de Curitiba é 
uma das mais altas den-
tre as capitais do Brasil 
e é urgente continuar a 
implementação de ações 
que evidenciem cuidado 
com as pessoas. A cida-
de só é ideal ser foi ideal 
para todos”, acrescenta. 

O projeto de lei será 
discutido em audiência 
pública nesta quarta-
-feira, a partir das 14h, 
com transmissão pelas 
redes sociais da CMC. 
O tema da atividade, 
proposta por Marcos 
Vieira, é “PcD: Cidades 
para pessoas e comércio 
inclusivo”. 

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 358/2021 – SMMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 01-176.537/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de alvenaria, reforma/reparação, incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra, no Centro de Referência de Animais 
em Risco - CRAR, visando melhorar as condições de alojamento de 
cães e gatos socorridos pela Unidade de Resgate Animal - ambulância 
veterinária.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 200.000,00.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 10/12/2021 – 8h às 14h.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 10/12/2021 – 14h05 às 
14h30.
AS PROPOSTAS deverão ser encaminhadas via internet na data e 
horários determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no Portal de Compras 
Eletrônicas do Município de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.
br.
Os interessados deverão observar as condições de participação e de 
apresentação da proposta de preço e dos lances descritas no sistema 
e-Compras Curitiba e no edital de embasamento.
Para a apresentação da(s) proposta(s) e do(s) lance(s), o interessado 
deverá estar cadastrado previamente no grupo: serviço de suporte a 
administração de prédios e áreas públicas; e subgrupo: serviços de 
conservação em logradouros públicos.
Curitiba, 29 de novembro de 2021. 

Fabrício Alves de Lima
Pregoeiro

Portaria nº 23/2021 – SMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
EXTRAVIO

Fabíola Carla Laurindo, comunica o 
extravio do diploma da Faculdades Tuiuti,  
Curso Pedagogia concluído em 2000 Curitiba/ 
PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÕES.

ERS TRANSPORTES LTDA., CNPJ-05.813.343/0007-84, torna 
público que irá requerer ao  IAT, a Renovação da licença de 
operações, para armazenamento e atividades auxiliares dos 
transportes, depositos de mercadorias para terceiros. Servico 
fitossanitario e deposito de agrotoxicos e produtos perigosos., 
instalada na Av. Gabriel de Lara,numero 1622, Joao Gualberto-
CEP-83.203-550-Paranagua/Parana.

 EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 13 de Dezembro de 2021, às 09h15min *. 2º LEILÃO: 20 de Dezembro de 2021, às 14h45min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará 
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento para Constituição de Garantia de 
Alienação Fiduciária de Imóvel, datado em 30/08/2013, para garantir um crédito pré aprovado pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - 
Capital de Giro nº 00331467300000006080, datada de 30/08/2013 e posterior Instrumento Particular de Transação datado de 16/08/2016, fi rmado 
com os Fiduciantes WALDIR ROBERTO FERNANDES LUIZ, portador da cédula de identidade nº 968.191-4-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 
186.563.409-30, casado pelo regime da comunhão parcial de bens com REINHILDE ISMTRAUT FERNANDES LUIZ, portadora da cédula de 
identidade nº 582.700-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 462.234.449-15, residentes e domiciliados na Rua Padre Agostinho n° 2009, ap 201 e 
com o Emitente PROJEFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.045.925/0001-84, com sede na Rua Humberto 
Higino Parolin nº 460, Curitiba/PR, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 11.719.917,98 
(Onze milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído por um centro de manutenção de redes, em alvenaria, com dois pavimentos, com a área global de 1.349,42m², 
que tomou o nº 460 da Rua Humberto Higino Parolin, Curitiba/PR, edifi cado sobre o Lote de terreno sob nº 1-A-3 com a área total de 6.341,00m². 
Conforme R.15 os eventuais direitos dos fi duciantes sobre eventual saldo remanescente da expropriação do imóvel foram penhorados”. Conforme 
Av. 20 consta que de conformidade com o Acordão datado de 24 de junho de 2020, expedido pela 16ª Câmara Cível de Curitiba, extraído dos 
Autos nº 0002888-91.2018.8.16.0194, e com Instrumento Particular de transação, datado de 16 de agosto de 2016, que fi cam arquivados nesta 
serventia, o credor Banco Santander (Brasil) SA, e os devedores PROJEFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, WALDIR ROBERTO FERNANDES 
LUIZ, e REINHILDE ISMTRAUT FERNANDES LUIZ, celebram uma transação objetivando por fi m ao processo, com a consolidação do valor da 
dívida, e concessão de desconto para pagamento parcelado, melhor descrito na matrícula nº 7.952 do 7º Serviço de Registro de Imóveis de 
Curitiba/PR. Cadastro Imobiliário: 7-82B-59-069.. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 15.648.881,23 (Quinze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e três 
centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE 
(www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) E 
NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net - (16852 - Dossiê).

A Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar Torna 
Pública a Abertura da Concorrência Nr 07/2021 - CRO/9ª RM

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA INSFRAESTRUTURA DA 18ª 
BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA, EM CORUMBÁ, MS.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25 de novembro de 2021, de segunda a sexta-
feira das: 08:00h às 11:30h (horário local) ou pelo site https://www.cro9.eb.mil.br 
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins, 373, Vila Alba - Campo Grande, MS. Fone/
Fax (067) 3368-4306.
DATA E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até 27 de dezembro de 
2021, às 08:15h (horário local).
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO: 27 de dezembro de 2021, às 
08:45h (horário local).

Campo Grande, MS, 24 de novembro de 2021
ANA MARIA ABREU JORGE TEIXEIRA – Cel

Ordenador de Despesas da CRO/9ª RM

AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL 
DE OBRAS/9
CRO-9 RM

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA
 
LAVANDERIA BONANÇA LTDA torna público que 
irá requerer à secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de CURITIBA, a Licença Prévia para LAVANDERIAS 
E TOALHEIROS a ser implantada RUA EDUARDO 
SPRADA, 4251 CAMPO COMPRIDO CURITIBA - PR

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, por meio da Diretoria de 
Compras da Secretaria Municipal de Fazenda Pública, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que fará realizar, às 9:30 horas do dia 17 de dezembro do ano 
de 2021, na Sala de Licitações da Diretoria de Compras, sita à Rua Getúlio Vargas n° 
900, Centro, em Paranavaí , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

LOCAL DO OBJETO OBJETO
QUANTIDADE 
E UNIDADE DE 

MEDIDA

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

(DIAS)

Sede
Revitalização iluminação, 

Fornecimento e Instalação de 
Luminárias de LED

1.948 un 120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, 
ou solicitada através do e-mail compras@paranavai.pr.gov.br ou obtida no endereço 
eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br > portal da transparência > licitação > processos
licitatórios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados 
– Telefone (44) 3421-2323.

 Paranavaí, Estado do Paraná, 26 de novembro de 2021.
 NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

 Diretora de Compras 

Projeto quer uma 
Curitiba que pense 
nas pessoas, não 
nos veículos.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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