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ArquivoUma proposta que 
começou a tramitar 
na Câmara Munici-

pal de Curitiba (CMC) 
quer mudar o horário de 
atendimento no comér-
cio de rua da cidade. A 
iniciativa visa, segundo 
seus idealizadores, o fim 
do tradicional “horário 
comercial”, com objetivo 
de diminuir custos para 
empresários, contribuir 
para o fluxo na mobili-
dade urbana da capital 
e auxiliar o comércio de 
rua na “batalha” contra o 
e-commerce. A Tribuna 
abordou o assunto tam-
bém em janeiro de 2020.

O projeto, de autoria 
das vereadoras Indiara 
Barbosa e Amália Tor-
tato, ambas do Partido 
Novo, conta com apoio 
da Associação Comercial 
do Paraná (ACP) e está 
sendo analisado pela 
Procuradoria Jurídica da 
CMC.

“Essa mudança impli-
caria em um custo me-
nor para o empresário 
curitibano, sem contar 
na qualidade de vida 
para o usuário do trans-
porte público, já que des-
centralizaria o uso dos 
coletivos para horários 
diferentes. O congestio-
namento de automóveis 
também seria menor”, 
analisou o presidente da 
ACP, Camilo Turmina.

A Associação Comer-
cial também analisa que 
a flexibilização traria 
maior competitividade 
para o comerciante de 
rua, já que estabeleci-
mentos como shoppings 
já trabalham em horá-
rios estendidos. Além 
disso, segundo a ACP, 
a concorrência com o 
e-commerce também 
cresceria, já que esses 
estabelecimentos não 
trabalham em horário 
comercial.

Caso seja aprovada, a 
medida seria facultativa 
e dependerá da demanda 
e da vontade dos comer-
ciantes, como é no caso 
de cidades como Rio de 
Janeiro e Florianópolis.

VOCÊ CONCORDA?

Vereadoras 
defendem  
fim do horário  
comercial pra  
lojas de rua 
em Curitiba

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que nos dias 06 e 07 de Junho do ano de 2022, 
no período das 08:30 ás 17:00 horas, na secretaria do Sindicato dos Empregados 
Vendedores e Viajantes do Comércio, Propagandistas, Propagandistas – Vendedores 
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos no Estado do Paraná, situada a Rua 
Cândido Lopes, 205 conjuntos 72, 73 e 74 – 7° andar - Centro, em Curitiba, Estado 
do Paraná, será realizada Eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Representantes, efetivos e suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) 
dias, para o registro das chapas, que ocorrerá a contar da data da publicação deste 
Edital, nos termos dos Artigo 4° do Regulamento Eleitoral, disponível na Sede do 
Sinvenpar no endereço acima, o requerimento deve estar acompanhado de todos os 
documentos exigidos para o Registro, conforme artigo 5° do Regulamento Eleitoral 
e será dirigido ao Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer 
dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da Entidade funcionará em 
período destinado ao Registro de chapas, no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 
às 17:00, onde se encontrará á disposição dos interessados, pessoa habilitada 
para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, 
recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo.
A Impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias, a contar 
da data da publicação das chapas registradas. 
Caso não seja obtido “quorum” no 1º e 2° dias da votação esta terá prosseguimento 
nos dias subseqüentes, até que ele seja atingido, no máximo por mais cinco (5) dias. 
Na ocorrência de empate, nova eleição será realizada a partir do dia imediatamente 
posterior.

Curitiba, 04 de Maio de 2022.

WILSON DA FONSECA
Presidente

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 pública a realização do procedimento licitatório disposto a seguir.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços: nº 008/2022
PROTOCOLO: nº 01692-49.2022

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 936571

OBJETO: Formação de Registro de preços para eventual aquisição de água de coco, água 
mineral e sucos, com vistas ao atendimento da demanda da Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, conforme critérios, quantidades e especificações descritas no Termo de 
Referência – ANEXO I, parte integrante do edital.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 17/05/2022, às 10h00, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 04/05/2022 até às 09h30 
do dia 17/05/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.
licitacoes-e.com.br.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 121.620,96 (cento e vinte 
e um mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos).
LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA
LOTE 02 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP-MEI
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir das 
17h30min do dia 04/05/2022, 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) 3350-4340 ou e-mail licitacao@
assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000. 3390.3007 - Gêneros de Alimentação, do 
Orçamento Próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 03 de Maio de 2022.

SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA
CNPJ 11.368.070/0001-13

AVISO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, Licença de Pesquisa Sísmica, para a atividade Pesquisa Sísmica Marítima 3 
D na Bacia de Santos - Santos 3 D Fase 5 – Processo IBAMA 02001.027235/2021-05.

João Carlos Correa - Gerente Geral

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

A MADEXP COM. E EXP. DE MADEIRAS E 
PROD. DERIVADOS LTDA, portadora do CNPJ 
30.228.503/0001-80, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para a atividade de Serraria, 
a ser implantada Rua Yolanda Romeu Lugarini, 448, 
bairro Passaúna, Município de Campo Magro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

O Prefeito Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o que determina a alínea “F”, inciso III do artigo 
4º, e o artigo 44 da Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 
– Estatutos da Cidade, e conforme o inciso I, § 1º, do artigo 48 da 
Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, CONVOCA a população para participar 
da Audiência Pública, que se destina a apresentação da Proposta da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Orçamento de 2023, a 
ser disponibilizada no dia 11 de maio de 2022 às 16:00 hs., por meio 
eletrônico, com acesso pelo site da Prefeitura Municipal de Curitiba 
- https://www.curitiba.pr.gov.br, clicando no banner “Audiência 
Pública – LDO 2023”. 

Palácio 29 de Março, 04 de maio de 2022. 

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, 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 infra citados, na forma 
da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo 
realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: CURITIBA - PR. BAIRRO BOA VISTA. Rua Professor Omar Gonçalves de Motta 
n°375. Casa n°03 do Cond. Contemporary Village. Áreas Totais. Terr. 360,00m² e constr. 117,74m². Matr. 82.620 do RI da 9° Circunscrição Local. Obs: 
Ocupado. (AF). 1º Leilão: 24/05/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 674.598,37 E 2º Leilão: 27/05/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 301.800,00 
(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.milanleiloes.com.br

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 24/05/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 27/05/2022 Às 15h.

LEILÃO DE VEÍCULOS
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado 
perante JUCEPAR sob o n.°653, realizará no dia de  05 de MAIO de 2022 
leilão de bens apreendidos nas operações de trânsito da Secretaria Munic-
ipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; às 09:00h leilão de veículos de 
sucatas inservíveis material ferroso para reciclagem, resultante da 
compactação e trituração de veículos de terceiros, e componetes 
veiculares; 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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