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EBANX 
ANUNCIA 
A DEMISSÃO 
DE 340 
FUNCIONÁRIOS

O Ebanx, unicór-
nio curitibano 
de serviços em 

processamento de pa-
gamentos de compras, 
anunciou na última 
terça-feira uma revisão 
em suas operações, com 
reestruturação de pro-
jetos e redução de 20% 
do quadro de funcioná-
rios (de mais de 1,7 mil  
colaboradores).

Segundo comunicado, 
a decisão foi tomada com 
base no cenário atual do 
mercado de tecnologia 
como um todo, impac-
tado de forma profunda 
e veloz pelo ambiente 
macroeconômico. Fun-
dado em 2012, o Ebanx 
reforça o foco de suas 
operações no processa-
mento de pagamentos 
internacionais, atuando 
em 15 países da América 
Latina, enquanto estru-
turas são reformuladas e 
alguns projetos são des-
continuados.

Ainda de acordo com 
a nota à imprensa, os 
funcionários impactados 
por essa reestruturação 
receberão, juntamente 
com a sua rescisão, um 
pacote diferenciado de 
benefícios que inclui va-
lores adicionais e exten-
são do plano de saúde, 
além do computador de 
trabalho.

O Ebanx reforça ain-
da, em seu comunicado, 
que mantém o compro-
misso com sua sustenta-
bilidade e crescimento, 
seguindo na missão de 
gerar acesso entre con-
sumidores e empresas 
globais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O Município de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal da 
Educação (SME), torna pública a realização do CREDENCIAMENTO 
DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
DE PROJETOS/TRABALHOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS 
OU DE UTILIDADE PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE AUTORIA 
DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA, NO ÂMBITO 
DO PROJETO PESQUISA-AÇÃO NA ESCOLA (PAE), conforme 
Processo n.º 04-017271/2022 e Decreto n.º 868/2022.  
       A cópia do Edital de Credenciamento n.º 01/2022 com seus anexos 
poderá ser obtida na página do Projeto Pesquisa-Ação na Escola pelo 
link<https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/projeto-pesquisa-
acao-na-escola-pae/12510>  
     A inscrição e documentação para credenciamento deverão ser enviadas 
digitalmente por meio de formulário do Google Docs, disponibilizado 
no link <https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/projeto-pesquisa-
acao-na-escola-pae/12510> do dia 23 de junho de 2022 até 23h59 do 
dia 12 de julho de 2022.

Maria Sílvia Bacila
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 097/2022

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, sob a modalidade Pregão 
Eletrônico, com as seguintes características: Processo Administrativo 
n.° 145/2022. Pregão Ampla Concorrência.
OBJETO: Registro de preços para futuro fornecimento de Avental 
descartável 30g/m², não estéril e Avental, min. 50g/m², impermeável, 
com barreira, descartável, não estéril.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO PREGÃO: R$ 796.284,00 
(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais). 
DATA/HORÁRIO PARA ENVIO DE PROPOSTA(S): a partir do 
dia 23/06/2022 às 08h até o dia 11/07/2022 às 08h30.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/07/2022 às 08h40.
DATA/HORÁRIO PARA ENVIO DE LANCES: 11/07/2022 – a 
partir das 09h.
AS PROPOSTAS e lances deverão ser encaminhados via internet 
respeitando a data e horários determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da 
Feas: www.publinexo.com.br bem como no site da Feas: www.feaes.
curitiba.pr.gov.br
Somente poderão participar do envio de lances as empresas que 
estiverem devidamente cadastradas no portal de compras da Feas 
(www.publinexo.com.br ) e que apresentarem propostas.
INFORMAÇÕES pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967.
Curitiba, 23 de junho de 2022.

William Cesar Barboza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

Empresa DKFER FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, 
CNPJ 15.674.023/0001-59 torna público que irá 
requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Prévia a 
ser implantada no endereço RUA TAVARES DE LYRA, 
2813 BAIRRO INA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria Administrativa – Supervisão de Licitações e Contratos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 05/2021

OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de café 
tradicional, conforme estabelecido no Termo de Referência. 
MOTIVO DA REPUBLICAÇÃO:  Revisão do Termo de Referência.
PREÇO  MÁXIMO GLOBAL: R$ 76.995,00.
DATA DE ABERTURA: 07 de julho de 2022, às 10h00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência 
– Licitações do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

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

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 presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo/SP. Localização do imóvel: 
CAMPO LARGO - PR. BAIRRO MORADIAS SÃO MARCOS. Rua Teixeira Mendes, n°46, (Lt 21 da Qd 09). Casa. Áreas Totais. Área Terr. 200,00m² e 
área constr. 140,00m²(estimada no local). Matr. 24.097 do RI Local. Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF).  1º Leilão: 11/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 655.936,16 e  2º Leilão: 
15/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 204.000,00 (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 interessa-
dos devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 11/07/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/07/2022 Às 15h.

6º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CURITIBA-PR

Rua Nunes Machado, 68, 4° andar
Centro - Curitiba-PR - CEP 80250-000.

Telefones: (41) 3434-2383 e 3408-8595 - e-mail: titular@6ricuritiba.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Espólios de Oswaldo de Mello e Myriam de Mello, representados pelo inventariante 
Rene de Mello, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº ***.049.269-**, na qualidade de 
proprietários do imóvel objeto da transcrição nº 22.846, do livro 3-V, referente ao Lote 
de terreno 320-B da quadra 20, Planta Vila José Pinto, protocolizou sob nº 574477, em 
7/12/2021, requerimento para averbação de retificação administrativa, acompanhado por 
planta, memorial descritivo e demais documentos.
No procedimento de retificação administrativa, previsto no art. 213, II, da Lei 6.015/73, não 
sendo encontrado ou estando em lugar incerto ou não sabido, promove-se a notificação 
do confrontante mediante edital, com o prazo de 15 (quinze) dias úteis, publicado por 
02 (duas) vezes em jornal de grande circulação.
Neste sentido, fica o intimado a seguir discriminado, no prazo citado, a comparecer 
nesta Serventia Registral, com endereço na Rua Nunes Machado, nº 68, sala 401, 
Centro, Curitiba-PR, CEP: 80.250-000, para apresentar impugnação fundamentada à 
retificação administrativa solicitada.
LAURO BUDNIAK, SEUS SUCESSORES E/OU HERDEIROS, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CNPJ nº **.797.209/****-**, com endereço na Rua Iapó nº 269, Curitiba/PR, 
usucapiente do lote de terreno 320-A da quadra 20, Planta Vila José Pinto.
Na oportunidade fica o intimado alertado do que dispõe o inciso II, § 4º da Lei 6.015/73: 
“Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no 
prazo de notificação”, ou seja, dentro dos 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de 
publicação do presente edital. Serventia.

Curitiba - PR, 10 de Junho de 2022.
JORGE LUIS MORAN

Agente Delegado
Sexto Serviço de Registro de Imóveis
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ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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