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SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

MÍSTICOS

ATENDIMENTOESPIRITUAL
(Terapeuta Holística). Trabalhos p/
todos os fins, búzios, alta magia.
Pré consulta gratis (43) 3348-6385 /
whats (43) 98845-7069. Sigilo ab-
soluto.Consultas c/ horamarcada

DISKORAÇÃO
Especialista em união de
casais trago quem ama. 43
98456-3291wh. / 3322-6735

DONAMARTA
Atendimento a distância
viaWhatsApp e telefone fi-
xo. Faço todos os tipo de
simpatia, e amarração
amorosa, joga-se cartas,
borra do café e tarô. Previ-
sões para 2018 Consulta:
R$ 100,00 WhatsApp:16
98233-7138 Telefone fixo:
16 3610-9334 Cidade de Ri-
beirão Preto SP.

MÃECLARA
Deseja a todos um Feliz
Natal e um Próspero Ano
Novo.Tel43 3328-0435.

MÃE IEMANJÁ-HÁMAISDE30AN0S
Trabalhando em Londrina c/resid. fi-
xa.Jogo de cartas, tarot A R$ 50,00
+ 2kg de alimento- SOMENTE ES-
TA SEMANA.Resolvo seus proble-
mas na parte amorosa, espiritual,
saúde (você vai ao médico e não
consegue resolver s/problema).Re-
solvomesmo! Trago s/ amor de vol-
ta,em 24hs ninguém traz nada,
atendo também em s/ domicilio,
atend.c/hora marcada. (43) 3343-
0227/99121-7558/99914-2538

PAREDESOFRER
Trago a teus pés quem vo-
cê ama rindo ou chorando.
Amarração definitiva. (43)
3322-6735/99922-5315/ 9 88
20-8263/ 98456-3291Whats

O Pregoeiro de Alvorada do Sul, torna públicoO Pregoeiro de Alvorada do Sul, torna públicoO Pregoeiro de Alvorada do Sul, torna públicoO Pregoeiro de Alvorada do Sul, torna público
que encontra – se aberto processo licitatório para:que encontra – se aberto processo licitatório para:que encontra – se aberto processo licitatório para:que encontra – se aberto processo licitatório para:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARACONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARACONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARACONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DAOPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DAOPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DAOPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL. DePREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL. DePREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL. DePREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL. De
forma a subsidiar a fase de orçamento e edital, convidaforma a subsidiar a fase de orçamento e edital, convidaforma a subsidiar a fase de orçamento e edital, convidaforma a subsidiar a fase de orçamento e edital, convida
instituições financeiras para apresentar suas propostas.instituições financeiras para apresentar suas propostas.instituições financeiras para apresentar suas propostas.instituições financeiras para apresentar suas propostas.
O contrato será de exclusividade de 60 meses.O contrato será de exclusividade de 60 meses.O contrato será de exclusividade de 60 meses.O contrato será de exclusividade de 60 meses.
São aproximadamente 500 funcionários.São aproximadamente 500 funcionários.São aproximadamente 500 funcionários.São aproximadamente 500 funcionários.
O valor da folha de pagamento está estimado em R$O valor da folha de pagamento está estimado em R$O valor da folha de pagamento está estimado em R$O valor da folha de pagamento está estimado em R$
1.500.000,00.1.500.000,00.1.500.000,00.1.500.000,00.
As propostas apresentadas servirão como base para oAs propostas apresentadas servirão como base para oAs propostas apresentadas servirão como base para oAs propostas apresentadas servirão como base para o
processo licitatório a ser aberto.processo licitatório a ser aberto.processo licitatório a ser aberto.processo licitatório a ser aberto.
Prazo para entrega das propostas 10 diasPrazo para entrega das propostas 10 diasPrazo para entrega das propostas 10 diasPrazo para entrega das propostas 10 dias

Alvorada do Sul, 10 de Janeiro de 2018.Alvorada do Sul, 10 de Janeiro de 2018.Alvorada do Sul, 10 de Janeiro de 2018.Alvorada do Sul, 10 de Janeiro de 2018.

TERAPIASESPIRITUAIS
Resolvo todos os tipos de
problemas, amor, brigas,
amarração, união de ca-
sais, afastamento rivais, ví-
cios, separação, depres-
são, inveja, pare de sofrer.
43 3337-6754 / 99922-5315/
WhatsApp 98456-3291

ÚNICONOBRASIL!
Trago quem ama, rindo ou
chorando p/ sempre aos
seus pés. Resolvo qual-
quer tipo de problema em
3dias.(43)3337-6754/ whats
99173-1500 / 99838-7560.

OUTROS

ASINTECADORALOPES/SOUZA
Limpeza de caixa d' água,lixamento
tacos, assoalhos, deck piscina, ver-
niz base água. Dedetização. 43
3338-6071/99926-1424tim/99994
94-6071w.sintecadoralopes.com.br

EMPREGOS

OFERTAS DE
EMPREGOS

ABERTURADEEMPRESAS
C/Experiência comprovada
emescritório contabíl na função de
elaboração de contrato social e
alterações, alvarás e inscrições
para funcionamento.
Enviar curriculo para:
recruta10.pessoal@gmail.com
Assunto Empresa.

A.CURSOSRÁPIDOS
Portaria, zeladoria, contro-
lador acesso, vigia, telefon,
recepcion, PABX, Informá-
tica Rápida. 3344-2161

ADMITEGARÇOM–LAGONDOLA
C/EXPERIÊNCIAEMALACARTE,
PERÍODO NOTURNO. CURRÍCU-
LOEENTREVISTA (TERÇAA
SEXTA )ÁS 17:00HCOMJORGE.
AV.SANTOSDUMONT, 1300 .

ADMITE-SE
MOTOQUEIRO;
ATENDENTE. Interessados
(as)comparecer àRuaSan-
tos 952 esq.c/ Pará (Pizzol)

ARTENGECONSTRUÇÕES
CIVISS/A

Contrata pessoas c/ defici-
ência (ambos os sexos) p/:
* Pedreiro
* Servente deObras
*Auxiliar Administrativo
Interessados enviar currí-
culo p: rh@artenge.com.br

ASSESSORCOMERCIAL
Com experiência em ven-
das externas, condução
própria. Salário R$ 1.800 +
bonif. por desempenho.
Enviar currículo na Av. Jk
1395 - posto central (Shell)

ATACADODEMATERIAIS
ELÉTRICOSCONTRATA

Vendedor interno/externo e
Representante, com exp.
Salario fixo+premiações.
Interessados (as) compa-
recer munidos de curricu-
lum à Av. Arcebispo Dom
Geraldo Fernandes, 2542,
Londrina.

AULASSUPLETIVO
ÚltimasVagas - Início – Fevereiro –
Conclua o Ensino Fundamental ou
Médio a partir de 6 meses -SEJA
EaD Supletivo – Autorizado pelo
MECLigue (43) 3354–2234 /
9 9920–9234 Whats (43) 9 9868-
1288 – ou www.seja-ead.com.br

AVISO DE RESULTADOAVISO DE RESULTADOAVISO DE RESULTADOAVISO DE RESULTADO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DOSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO

TRANSPORTE – SENATTRANSPORTE – SENATTRANSPORTE – SENATTRANSPORTE – SENAT

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOAVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOAVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOAVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017CONCORRÊNCIA Nº 003/2017CONCORRÊNCIA Nº 003/2017CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem doO SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem doO SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem doO SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte torna público a adjudicação e homo-Transporte torna público a adjudicação e homo-Transporte torna público a adjudicação e homo-Transporte torna público a adjudicação e homo-
logação da concorrência nº 003/2017 cujo objetologação da concorrência nº 003/2017 cujo objetologação da concorrência nº 003/2017 cujo objetologação da concorrência nº 003/2017 cujo objeto
é aquisição de pasta envelope personalizada emé aquisição de pasta envelope personalizada emé aquisição de pasta envelope personalizada emé aquisição de pasta envelope personalizada em
favor da empresa Angela de Fatima Hass de Limafavor da empresa Angela de Fatima Hass de Limafavor da empresa Angela de Fatima Hass de Limafavor da empresa Angela de Fatima Hass de Lima
& Cia Ltda – ME - CNPJ: 05.859.308/0001-00, no& Cia Ltda – ME - CNPJ: 05.859.308/0001-00, no& Cia Ltda – ME - CNPJ: 05.859.308/0001-00, no& Cia Ltda – ME - CNPJ: 05.859.308/0001-00, no
valor total de R$ 13.600,00, no dia 14/12/2017.valor total de R$ 13.600,00, no dia 14/12/2017.valor total de R$ 13.600,00, no dia 14/12/2017.valor total de R$ 13.600,00, no dia 14/12/2017.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃOASS COMISSÃO DE LICITAÇÃOASS COMISSÃO DE LICITAÇÃOASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018.EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018.EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018.EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2018.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná,O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná,O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná,O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná,
através da Comissão Permanente de Licitação, deatravés da Comissão Permanente de Licitação, deatravés da Comissão Permanente de Licitação, deatravés da Comissão Permanente de Licitação, de
conformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93 econformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93 econformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93 econformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93 e
8.883/94, torna público que encontra-se a disposição8.883/94, torna público que encontra-se a disposição8.883/94, torna público que encontra-se a disposição8.883/94, torna público que encontra-se a disposição
dos interessados, a partir da data da publicação des-dos interessados, a partir da data da publicação des-dos interessados, a partir da data da publicação des-dos interessados, a partir da data da publicação des-
te, o Edital de Tomada de Preços para Contratação dete, o Edital de Tomada de Preços para Contratação dete, o Edital de Tomada de Preços para Contratação dete, o Edital de Tomada de Preços para Contratação de
Empresa para Prestação de Serviços no Transporte deEmpresa para Prestação de Serviços no Transporte deEmpresa para Prestação de Serviços no Transporte deEmpresa para Prestação de Serviços no Transporte de
Alunos da Rede Municipal e Estadual dos Bairros VidaAlunos da Rede Municipal e Estadual dos Bairros VidaAlunos da Rede Municipal e Estadual dos Bairros VidaAlunos da Rede Municipal e Estadual dos Bairros Vida
nova/ Mambucas/ Assentamento São Luiz II (Água danova/ Mambucas/ Assentamento São Luiz II (Água danova/ Mambucas/ Assentamento São Luiz II (Água danova/ Mambucas/ Assentamento São Luiz II (Água da
Peroba) para o ano letivo de 2018. Os envelopes de-Peroba) para o ano letivo de 2018. Os envelopes de-Peroba) para o ano letivo de 2018. Os envelopes de-Peroba) para o ano letivo de 2018. Os envelopes de-
verão ser entregues impreterivelmente até as 09:00 hverão ser entregues impreterivelmente até as 09:00 hverão ser entregues impreterivelmente até as 09:00 hverão ser entregues impreterivelmente até as 09:00 h
do dia 26/01/2018, no Setor de Licitações da Prefeiturado dia 26/01/2018, no Setor de Licitações da Prefeiturado dia 26/01/2018, no Setor de Licitações da Prefeiturado dia 26/01/2018, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal. O início de abertura dos envelopes será àsMunicipal. O início de abertura dos envelopes será àsMunicipal. O início de abertura dos envelopes será àsMunicipal. O início de abertura dos envelopes será às
09:30 horas do dia 26/01/2018 na Sala de Reuniões da09:30 horas do dia 26/01/2018 na Sala de Reuniões da09:30 horas do dia 26/01/2018 na Sala de Reuniões da09:30 horas do dia 26/01/2018 na Sala de Reuniões da
Prefeitura. O edital completo encontra-se à disposiçãoPrefeitura. O edital completo encontra-se à disposiçãoPrefeitura. O edital completo encontra-se à disposiçãoPrefeitura. O edital completo encontra-se à disposição
dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopemados interessados na Prefeitura Municipal de Sapopemados interessados na Prefeitura Municipal de Sapopemados interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema
à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ouà Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ouà Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ouà Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ou
através do site: www.sapopema.pr.gov.br.através do site: www.sapopema.pr.gov.br.através do site: www.sapopema.pr.gov.br.através do site: www.sapopema.pr.gov.br.

Sapopema-PR, 11 de janeiro de 2018.Sapopema-PR, 11 de janeiro de 2018.Sapopema-PR, 11 de janeiro de 2018.Sapopema-PR, 11 de janeiro de 2018.
GIMERSON DE JESUS SUBTILGIMERSON DE JESUS SUBTILGIMERSON DE JESUS SUBTILGIMERSON DE JESUS SUBTIL

Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal
LIDINEI APARECIDA F. MAINARDES OLIVEIRALIDINEI APARECIDA F. MAINARDES OLIVEIRALIDINEI APARECIDA F. MAINARDES OLIVEIRALIDINEI APARECIDA F. MAINARDES OLIVEIRA

Presidente CPLPresidente CPLPresidente CPLPresidente CPL

AUX.ADMINISTRATIVO
Com experiência comprovada em
rotinas Financeiras. Contrata ime-
diato. Interessados (as) EnviarCV
recrutafinanceiro2017@gmail.com

AUX.DECONTABILIDADE
COM experiencia. Enviar
currículo p/ gomes@
interativolondrina.com.br

AUXILIARCONTÁBIL
Para escritório de contabi-
lidade, necessário expe-
riência na função. Enviar
currículo para: financeiro@
anciotocontabil.com.br

BALCONISTA /AUX.DECOZINHA
PARA TRABALHAR DE 2ª A 6ª
HORÁRIO COM. ENTREGAR
CURRICULUM DAS 15:00 ÁS
18:00, AV.BANDEIRANTES, 795 A

CONTRATASEAGENTEDE
CRÉDITO

Contrata se agente de crédito com
experiencia comprovada, interessa-
dos enviar currículo para:
rhregionalparana@gmail.com
pretensão salarial e comparecer
para entrevista as 14:30 do dia
15/01/2018 com CTPS em mãos
no endereço R. Pref. Faria Lima,
755. será recepcionado apenas os
10 primeiros.

CONTRATA-SE
ASSISTENTE SOCIAL E CUIDA-
DOR (A) SOCIAL. INTERESSA-
DOS (AS) ENVIAR CURRÍCULO
NO
E-MAIL: contrata.se@outlook.com

CONTRATA-SE
Balconista / almoxarife. En-
viar e-mail: contrata758@
hotmail.com

CONTRATA-SE
Chaveiro Socorrista, c/ ex-
periência e CNH A e B. In-
teressados (as) marcar en-
trevista tel 43 3027-6661.

CONTRATA-SEGAROTAS
P/ trabalhar c/ massagem
masc., + 18 anos. Tel (43)
98402-1071.

SUMULADE REQUERIMENTO DALICENÇASUMULADE REQUERIMENTO DALICENÇASUMULADE REQUERIMENTO DALICENÇASUMULADE REQUERIMENTO DALICENÇA
DE OPERAÇÃODE OPERAÇÃODE OPERAÇÃODE OPERAÇÃO

PAULO CRUZ PIMENTEL, torna público que recebeu a Licen-PAULO CRUZ PIMENTEL, torna público que recebeu a Licen-PAULO CRUZ PIMENTEL, torna público que recebeu a Licen-PAULO CRUZ PIMENTEL, torna público que recebeu a Licen-
ça Prévia n° 005133 com validade até 13/11/2022 e que requerça Prévia n° 005133 com validade até 13/11/2022 e que requerça Prévia n° 005133 com validade até 13/11/2022 e que requerça Prévia n° 005133 com validade até 13/11/2022 e que requer
do IAP, a Licença de IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM NO SIS-do IAP, a Licença de IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM NO SIS-do IAP, a Licença de IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM NO SIS-do IAP, a Licença de IRRIGAÇÃO DE PASTAGEM NO SIS-
TEMA DE ASPERSÃO - FAZ. RIO BONITO, a ser implantadoTEMA DE ASPERSÃO - FAZ. RIO BONITO, a ser implantadoTEMA DE ASPERSÃO - FAZ. RIO BONITO, a ser implantadoTEMA DE ASPERSÃO - FAZ. RIO BONITO, a ser implantado
na Estrada ALVORADA DO SUL À PORECATU, Zona Rural,na Estrada ALVORADA DO SUL À PORECATU, Zona Rural,na Estrada ALVORADA DO SUL À PORECATU, Zona Rural,na Estrada ALVORADA DO SUL À PORECATU, Zona Rural,
CEP:86150-00 no MUNICIPIO DEALVORADADO SUL – PR.CEP:86150-00 no MUNICIPIO DEALVORADADO SUL – PR.CEP:86150-00 no MUNICIPIO DEALVORADADO SUL – PR.CEP:86150-00 no MUNICIPIO DEALVORADADO SUL – PR.

C O M U N I C A D OC O M U N I C A D OC O M U N I C A D OC O M U N I C A D O
A diretoria doA diretoria doA diretoria doA diretoria do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, ResidenciaisSindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, ResidenciaisSindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, ResidenciaisSindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, Residenciais
e Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveise Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveise Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveise Mistos e em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de Londrina,Residenciais e Comerciais de Londrina,Residenciais e Comerciais de Londrina,Residenciais e Comerciais de Londrina, inscrito no CNPJ 72.504.426/0001–93, Ruainscrito no CNPJ 72.504.426/0001–93, Ruainscrito no CNPJ 72.504.426/0001–93, Ruainscrito no CNPJ 72.504.426/0001–93, Rua
Piauí, 211 8 Andar Sala 84 Centro 86010–907, Londrina PR, Fone\Fax: (0xx43) 3323–Piauí, 211 8 Andar Sala 84 Centro 86010–907, Londrina PR, Fone\Fax: (0xx43) 3323–Piauí, 211 8 Andar Sala 84 Centro 86010–907, Londrina PR, Fone\Fax: (0xx43) 3323–Piauí, 211 8 Andar Sala 84 Centro 86010–907, Londrina PR, Fone\Fax: (0xx43) 3323–
0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas como0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas como0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas como0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas como Reforma TrabalhistaReforma TrabalhistaReforma TrabalhistaReforma Trabalhista,,,,
para continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos nossos representadospara continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos nossos representadospara continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos nossos representadospara continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos nossos representados
(Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigados a reduzir o horário de(Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigados a reduzir o horário de(Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigados a reduzir o horário de(Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigados a reduzir o horário de
atendimento ao público ematendimento ao público ematendimento ao público ematendimento ao público em Caráter ExperimentalCaráter ExperimentalCaráter ExperimentalCaráter Experimental por um período de 12(doze) meses apor um período de 12(doze) meses apor um período de 12(doze) meses apor um período de 12(doze) meses a
partir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018), das Doze Horaspartir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018), das Doze Horaspartir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018), das Doze Horaspartir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018), das Doze Horas
e Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário de Homologaçõese Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário de Homologaçõese Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário de Homologaçõese Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário de Homologações
AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte Minutos (16hs20min).AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte Minutos (16hs20min).AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte Minutos (16hs20min).AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte Minutos (16hs20min).

Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.

João de Deus CorreiaJoão de Deus CorreiaJoão de Deus CorreiaJoão de Deus Correia
Diretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor Presidente

CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06CPF 330.734.909–06

Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:
Atendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hs
Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
Tomada de Preços nº 001/2018Tomada de Preços nº 001/2018Tomada de Preços nº 001/2018Tomada de Preços nº 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício dasA Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício dasA Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício dasA Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, no exercício das
atribuições que lhe confere a Portaria nº. 02/2017, de 03/01/2017, torna público, para conhecimento dosatribuições que lhe confere a Portaria nº. 02/2017, de 03/01/2017, torna público, para conhecimento dosatribuições que lhe confere a Portaria nº. 02/2017, de 03/01/2017, torna público, para conhecimento dosatribuições que lhe confere a Portaria nº. 02/2017, de 03/01/2017, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 25/01/2017, às 09 horas, no endereço, Rua Santo Inácio, 161, FLORES-interessados, que fará realizar no dia 25/01/2017, às 09 horas, no endereço, Rua Santo Inácio, 161, FLORES-interessados, que fará realizar no dia 25/01/2017, às 09 horas, no endereço, Rua Santo Inácio, 161, FLORES-interessados, que fará realizar no dia 25/01/2017, às 09 horas, no endereço, Rua Santo Inácio, 161, FLORES-
TÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificadoTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificadoTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificadoTÓPOLIS – PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado
no Edital de Licitação nº 001/2018 na modalidade de Tomada de Preços.no Edital de Licitação nº 001/2018 na modalidade de Tomada de Preços.no Edital de Licitação nº 001/2018 na modalidade de Tomada de Preços.no Edital de Licitação nº 001/2018 na modalidade de Tomada de Preços.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do email:Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do email:Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do email:Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do email:
editais@florestopolis.pr.gov.br.editais@florestopolis.pr.gov.br.editais@florestopolis.pr.gov.br.editais@florestopolis.pr.gov.br.
Objeto da Licitação:Objeto da Licitação:Objeto da Licitação:Objeto da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO PORCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO PORCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO PORCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR
MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESDE A EDUCAÇÃOMATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESDE A EDUCAÇÃOMATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESDE A EDUCAÇÃOMATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESDE A EDUCAÇÃO
INFANTIL – 02 ANOS AO 4º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO PORTAL EDUCACIONAL; ASSES-INFANTIL – 02 ANOS AO 4º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO PORTAL EDUCACIONAL; ASSES-INFANTIL – 02 ANOS AO 4º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO PORTAL EDUCACIONAL; ASSES-INFANTIL – 02 ANOS AO 4º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO PORTAL EDUCACIONAL; ASSES-
SORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL; CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR AO LONGOSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL; CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR AO LONGOSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL; CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR AO LONGOSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL; CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR AO LONGO
DO ANO LETIVO DE 2018.DO ANO LETIVO DE 2018.DO ANO LETIVO DE 2018.DO ANO LETIVO DE 2018.
Valor Máximo:Valor Máximo:Valor Máximo:Valor Máximo:
R$ 385.334,70 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos).R$ 385.334,70 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos).R$ 385.334,70 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos).R$ 385.334,70 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos).

FLORESTÓPOLIS, 10 de janeiro de 2018.FLORESTÓPOLIS, 10 de janeiro de 2018.FLORESTÓPOLIS, 10 de janeiro de 2018.FLORESTÓPOLIS, 10 de janeiro de 2018.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Romeu Aparecido da SilvaRomeu Aparecido da SilvaRomeu Aparecido da SilvaRomeu Aparecido da Silva
Presidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPresidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DEO Diretor Presidente da UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DEO Diretor Presidente da UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DEO Diretor Presidente da UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INTERESTADUAL DE
COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o ArtigoCOOPERATIVAS DE CREDITO LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o ArtigoCOOPERATIVAS DE CREDITO LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o ArtigoCOOPERATIVAS DE CREDITO LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo
43, inciso I, do Estatuto Social, convoca todas as cooperativas filiadas, que nesta data43, inciso I, do Estatuto Social, convoca todas as cooperativas filiadas, que nesta data43, inciso I, do Estatuto Social, convoca todas as cooperativas filiadas, que nesta data43, inciso I, do Estatuto Social, convoca todas as cooperativas filiadas, que nesta data
somam 08 (oito), para se reunirem emASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA, a ser realizadasomam 08 (oito), para se reunirem emASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA, a ser realizadasomam 08 (oito), para se reunirem emASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA, a ser realizadasomam 08 (oito), para se reunirem emASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA, a ser realizada
no dia 23 de Fevereiro de 2018, às 11:00 horas, Rua Senador Souza Naves, 1283 salano dia 23 de Fevereiro de 2018, às 11:00 horas, Rua Senador Souza Naves, 1283 salano dia 23 de Fevereiro de 2018, às 11:00 horas, Rua Senador Souza Naves, 1283 salano dia 23 de Fevereiro de 2018, às 11:00 horas, Rua Senador Souza Naves, 1283 sala
101 - na cidade de Londrina – Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3101 - na cidade de Londrina – Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3101 - na cidade de Londrina – Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3101 - na cidade de Londrina – Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3
(dois terços) das associadas; em segunda convocação às 12:00 horas com a presença de(dois terços) das associadas; em segunda convocação às 12:00 horas com a presença de(dois terços) das associadas; em segunda convocação às 12:00 horas com a presença de(dois terços) das associadas; em segunda convocação às 12:00 horas com a presença de
metade mais uma das associadas, e, em terceira e última convocação às 13:00 horas commetade mais uma das associadas, e, em terceira e última convocação às 13:00 horas commetade mais uma das associadas, e, em terceira e última convocação às 13:00 horas commetade mais uma das associadas, e, em terceira e última convocação às 13:00 horas com
no mínimo de 3 (três) cooperativas, para deliberarem sobre o seguinte:no mínimo de 3 (três) cooperativas, para deliberarem sobre o seguinte:no mínimo de 3 (três) cooperativas, para deliberarem sobre o seguinte:no mínimo de 3 (três) cooperativas, para deliberarem sobre o seguinte:
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA
Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:
1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017;1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017;1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017;1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2017;
2. Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2017;2. Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2017;2. Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2017;2. Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2017;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação dos Honorários da Diretoria Executiva;5. Fixação dos Honorários da Diretoria Executiva;5. Fixação dos Honorários da Diretoria Executiva;5. Fixação dos Honorários da Diretoria Executiva;
6. Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.6. Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.6. Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.6. Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

Londrina, 09 de Janeiro de 2018.Londrina, 09 de Janeiro de 2018.Londrina, 09 de Janeiro de 2018.Londrina, 09 de Janeiro de 2018.
Dr. Alvaro JaburDr. Alvaro JaburDr. Alvaro JaburDr. Alvaro Jabur

PresidentePresidentePresidentePresidente
CPF nº 239.343.879-34CPF nº 239.343.879-34CPF nº 239.343.879-34CPF nº 239.343.879-34

UNIPRIMECENTRAL -CENTRAL INTERESTADUALDECOOPERATIVASDECREDITOLTDAUNIPRIMECENTRAL -CENTRAL INTERESTADUALDECOOPERATIVASDECREDITOLTDAUNIPRIMECENTRAL -CENTRAL INTERESTADUALDECOOPERATIVASDECREDITOLTDAUNIPRIMECENTRAL -CENTRAL INTERESTADUALDECOOPERATIVASDECREDITOLTDA
CNPJ nº 03.046.391/0001-73CNPJ nº 03.046.391/0001-73CNPJ nº 03.046.391/0001-73CNPJ nº 03.046.391/0001-73

EDITAL Nº 001 /2018EDITAL Nº 001 /2018EDITAL Nº 001 /2018EDITAL Nº 001 /2018
O Diretor Superintendente da Fundação Municipal deAlvorada do Sul, Estado do Paraná,O Diretor Superintendente da Fundação Municipal deAlvorada do Sul, Estado do Paraná,O Diretor Superintendente da Fundação Municipal deAlvorada do Sul, Estado do Paraná,O Diretor Superintendente da Fundação Municipal deAlvorada do Sul, Estado do Paraná,
CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Publicoos candidatos aprovados no Concurso Publicoos candidatos aprovados no Concurso Publicoos candidatos aprovados no Concurso Publico nº001/2013nº001/2013nº001/2013nº001/2013, aberto pelo, aberto pelo, aberto pelo, aberto pelo
Edital nºEdital nºEdital nºEdital nº. 010/2013,. 010/2013,. 010/2013,. 010/2013, publicado no diapublicado no diapublicado no diapublicado no dia 13/11/201313/11/201313/11/201313/11/2013, inscrições homologadas pelo Edital nº, inscrições homologadas pelo Edital nº, inscrições homologadas pelo Edital nº, inscrições homologadas pelo Edital nº
012/2013012/2013012/2013012/2013 publicado no diapublicado no diapublicado no diapublicado no dia 18/12/201318/12/201318/12/201318/12/2013, e divulgado homologação do resultado final pelo, e divulgado homologação do resultado final pelo, e divulgado homologação do resultado final pelo, e divulgado homologação do resultado final pelo
EditalEditalEditalEdital nº004/2014nº004/2014nº004/2014nº004/2014, publicado no dia, publicado no dia, publicado no dia, publicado no dia 13/02/201413/02/201413/02/201413/02/2014, como segue:, como segue:, como segue:, como segue:

Nº. DENº. DENº. DENº. DE
INSCINSCINSCINSC NOME CARGO IDENTIDADENOME CARGO IDENTIDADENOME CARGO IDENTIDADENOME CARGO IDENTIDADE

2965 TATIANE FIORI FIRMANO NUTRICIONISTA2965 TATIANE FIORI FIRMANO NUTRICIONISTA2965 TATIANE FIORI FIRMANO NUTRICIONISTA2965 TATIANE FIORI FIRMANO NUTRICIONISTA 9.465.181-69.465.181-69.465.181-69.465.181-6
SSPSSPSSPSSP

2830 MARLI DA SILVA ROCHA2830 MARLI DA SILVA ROCHA2830 MARLI DA SILVA ROCHA2830 MARLI DA SILVA ROCHA AGENTE COMUNITÁRIOAGENTE COMUNITÁRIOAGENTE COMUNITÁRIOAGENTE COMUNITÁRIO
SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE

6.121.976-56.121.976-56.121.976-56.121.976-5
SSPSSPSSPSSP

Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação,Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação,Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação,Os candidatos deverão comparecer à Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.no prazo de 05 (cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.no prazo de 05 (cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.no prazo de 05 (cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.

EDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADOEDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADOEDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADOEDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL, ESTADO
DO PARANÁ, aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2018.DO PARANÁ, aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2018.DO PARANÁ, aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2018.DO PARANÁ, aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2018.

JOSE ANTÔNIO VERTUANJOSE ANTÔNIO VERTUANJOSE ANTÔNIO VERTUANJOSE ANTÔNIO VERTUAN
Diretor Superintendente da FUMSAUDEDiretor Superintendente da FUMSAUDEDiretor Superintendente da FUMSAUDEDiretor Superintendente da FUMSAUDE

MARCOS ANTONIO VOLTARELLIMARCOS ANTONIO VOLTARELLIMARCOS ANTONIO VOLTARELLIMARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

PORTARIA Nº010/2018PORTARIA Nº010/2018PORTARIA Nº010/2018PORTARIA Nº010/2018
SÚMULA:SÚMULA:SÚMULA:SÚMULA:“Dispõe sobre a designação de servidor para a substituição temporária da“Dispõe sobre a designação de servidor para a substituição temporária da“Dispõe sobre a designação de servidor para a substituição temporária da“Dispõe sobre a designação de servidor para a substituição temporária da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uraí.”Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uraí.”Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uraí.”Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uraí.”
O Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lheO Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lheO Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lheO Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas por Lei,são conferidas por Lei,são conferidas por Lei,são conferidas por Lei,
RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:RESOLVE:
Art. 1°Art. 1°Art. 1°Art. 1° - Designar a servidora Daniela Correia – Auxiliar Administrativo do quadro efetivo- Designar a servidora Daniela Correia – Auxiliar Administrativo do quadro efetivo- Designar a servidora Daniela Correia – Auxiliar Administrativo do quadro efetivo- Designar a servidora Daniela Correia – Auxiliar Administrativo do quadro efetivo
do município de Uraí -, para substituir a Senhora Marcia Herika Ito Gambini no cargo dedo município de Uraí -, para substituir a Senhora Marcia Herika Ito Gambini no cargo dedo município de Uraí -, para substituir a Senhora Marcia Herika Ito Gambini no cargo dedo município de Uraí -, para substituir a Senhora Marcia Herika Ito Gambini no cargo de
Secretária Municipal de Saúde no período de 08/01/2018 à 23/01/2018.Secretária Municipal de Saúde no período de 08/01/2018 à 23/01/2018.Secretária Municipal de Saúde no período de 08/01/2018 à 23/01/2018.Secretária Municipal de Saúde no período de 08/01/2018 à 23/01/2018.
§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º: A substituição de que trata esse artigo é decorrente de férias regulamentares da: A substituição de que trata esse artigo é decorrente de férias regulamentares da: A substituição de que trata esse artigo é decorrente de férias regulamentares da: A substituição de que trata esse artigo é decorrente de férias regulamentares da
substituída, conforme Portaria 004/2018, e perdurará ate que retorne às suas atividades.substituída, conforme Portaria 004/2018, e perdurará ate que retorne às suas atividades.substituída, conforme Portaria 004/2018, e perdurará ate que retorne às suas atividades.substituída, conforme Portaria 004/2018, e perdurará ate que retorne às suas atividades.
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2° - A substituta não fará jus, durante a substituição, ao recebimento do subsidio- A substituta não fará jus, durante a substituição, ao recebimento do subsidio- A substituta não fará jus, durante a substituição, ao recebimento do subsidio- A substituta não fará jus, durante a substituição, ao recebimento do subsidio
correspondente ao cargo substituído.correspondente ao cargo substituído.correspondente ao cargo substituído.correspondente ao cargo substituído.
Art. 2ºArt. 2ºArt. 2ºArt. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.- Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.- Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.- Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, em dez dias do mês deGabinete do Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, em dez dias do mês deGabinete do Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, em dez dias do mês deGabinete do Prefeito do Município de Uraí, Estado do Paraná, em dez dias do mês de

janeiro de dois mil e dezoito.janeiro de dois mil e dezoito.janeiro de dois mil e dezoito.janeiro de dois mil e dezoito.

Carlos Roberto TamuraCarlos Roberto TamuraCarlos Roberto TamuraCarlos Roberto Tamura
Prefeito do Município de UraíPrefeito do Município de UraíPrefeito do Município de UraíPrefeito do Município de Uraí

Registrado e Publicado na Secretaria do Gabinete da Prefeitura do Município de Uraí,Registrado e Publicado na Secretaria do Gabinete da Prefeitura do Município de Uraí,Registrado e Publicado na Secretaria do Gabinete da Prefeitura do Município de Uraí,Registrado e Publicado na Secretaria do Gabinete da Prefeitura do Município de Uraí,
Estado do Paraná, dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.Estado do Paraná, dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.Estado do Paraná, dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.Estado do Paraná, dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

Reinaldo Matsuo KurikiReinaldo Matsuo KurikiReinaldo Matsuo KurikiReinaldo Matsuo Kuriki
Chefe de GabineteChefe de GabineteChefe de GabineteChefe de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URAÍ
Estado do ParanáEstado do ParanáEstado do ParanáEstado do Paraná

MUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃOEDITAL DE CLASSIFICAÇÃOEDITAL DE CLASSIFICAÇÃOEDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: LICITAÇÃO NAMODALIDADE DE CONCORRENCIA Nº. 020/2017REF: LICITAÇÃO NAMODALIDADE DE CONCORRENCIA Nº. 020/2017REF: LICITAÇÃO NAMODALIDADE DE CONCORRENCIA Nº. 020/2017REF: LICITAÇÃO NAMODALIDADE DE CONCORRENCIA Nº. 020/2017

A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente,A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente,A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente,A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan - Presidente,
e membros Wander Douglas Pires de Camargo e Anderson Soares Magro, comunicame membros Wander Douglas Pires de Camargo e Anderson Soares Magro, comunicame membros Wander Douglas Pires de Camargo e Anderson Soares Magro, comunicame membros Wander Douglas Pires de Camargo e Anderson Soares Magro, comunicam
aos interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitaçãoaos interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitaçãoaos interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitaçãoaos interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitação
mencionada,mencionada,mencionada,mencionada, cujo objeto da licitação é acujo objeto da licitação é acujo objeto da licitação é acujo objeto da licitação é a contratação de empresa para execução globalcontratação de empresa para execução globalcontratação de empresa para execução globalcontratação de empresa para execução global
(material e mão de obra) dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao(material e mão de obra) dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao(material e mão de obra) dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao(material e mão de obra) dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao
Esporte, localizado na Rua Benedito Gonçalves do Nascimento, s/nº, neste municípioEsporte, localizado na Rua Benedito Gonçalves do Nascimento, s/nº, neste municípioEsporte, localizado na Rua Benedito Gonçalves do Nascimento, s/nº, neste municípioEsporte, localizado na Rua Benedito Gonçalves do Nascimento, s/nº, neste município
de Toledo/Pr. Conforme Contrato de Repasse nº 04257551-86/2014 – Ministério dode Toledo/Pr. Conforme Contrato de Repasse nº 04257551-86/2014 – Ministério dode Toledo/Pr. Conforme Contrato de Repasse nº 04257551-86/2014 – Ministério dode Toledo/Pr. Conforme Contrato de Repasse nº 04257551-86/2014 – Ministério do
Esporte; orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processoEsporte; orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processoEsporte; orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processoEsporte; orçamento, cronograma físico financeiro e projetos, anexos ao processo
licitatório.licitatório.licitatório.licitatório. AAAA classificaçãoclassificaçãoclassificaçãoclassificação ficou o seguinte:ficou o seguinte:ficou o seguinte:ficou o seguinte:
-Aempresa-Aempresa-Aempresa-AempresaALIANÇAENGENHARIAEASSESSORIALTDAEPP,ALIANÇAENGENHARIAEASSESSORIALTDAEPP,ALIANÇAENGENHARIAEASSESSORIALTDAEPP,ALIANÇAENGENHARIAEASSESSORIALTDAEPP, foi declarada vencedorafoi declarada vencedorafoi declarada vencedorafoi declarada vencedora
com uma proposta no valor global decom uma proposta no valor global decom uma proposta no valor global decom uma proposta no valor global de R$ 3.058.852,22R$ 3.058.852,22R$ 3.058.852,22R$ 3.058.852,22 (três milhões cinquenta e oito mil(três milhões cinquenta e oito mil(três milhões cinquenta e oito mil(três milhões cinquenta e oito mil
oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa METALÚRGICA DANTOL LTDA,METALÚRGICA DANTOL LTDA,METALÚRGICA DANTOL LTDA,METALÚRGICA DANTOL LTDA, ficou classificada em segundo lugar comficou classificada em segundo lugar comficou classificada em segundo lugar comficou classificada em segundo lugar com
uma proposta no valor global deuma proposta no valor global deuma proposta no valor global deuma proposta no valor global de R$ 3.344.697,78R$ 3.344.697,78R$ 3.344.697,78R$ 3.344.697,78 (três milhões trezentos e quarenta e(três milhões trezentos e quarenta e(três milhões trezentos e quarenta e(três milhões trezentos e quarenta e
quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa TALENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,TALENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,TALENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,TALENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, ficou classificada em terceiroficou classificada em terceiroficou classificada em terceiroficou classificada em terceiro
lugar com uma proposta no valor global delugar com uma proposta no valor global delugar com uma proposta no valor global delugar com uma proposta no valor global de R$ 3.635.041,04R$ 3.635.041,04R$ 3.635.041,04R$ 3.635.041,04 (três milhões seiscentos e(três milhões seiscentos e(três milhões seiscentos e(três milhões seiscentos e
trinta e cinco mil quarenta e um reais e quatro centavos).trinta e cinco mil quarenta e um reais e quatro centavos).trinta e cinco mil quarenta e um reais e quatro centavos).trinta e cinco mil quarenta e um reais e quatro centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDAPISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDAPISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDAPISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
ficou classificada em quarto lugar com uma proposta no valor global deficou classificada em quarto lugar com uma proposta no valor global deficou classificada em quarto lugar com uma proposta no valor global deficou classificada em quarto lugar com uma proposta no valor global de R$ 3.836.997,42R$ 3.836.997,42R$ 3.836.997,42R$ 3.836.997,42
(três milhões oitocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e(três milhões oitocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e(três milhões oitocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e(três milhões oitocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e
dois centavos).dois centavos).dois centavos).dois centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA,PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA,PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA,PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, ficou classificada em quinto lugar comficou classificada em quinto lugar comficou classificada em quinto lugar comficou classificada em quinto lugar com
uma proposta no valor global deuma proposta no valor global deuma proposta no valor global deuma proposta no valor global de R$ 3.843.098,14R$ 3.843.098,14R$ 3.843.098,14R$ 3.843.098,14 (três milhões oitocentos e quarenta e três(três milhões oitocentos e quarenta e três(três milhões oitocentos e quarenta e três(três milhões oitocentos e quarenta e três
mil noventa e oito reais e quatorze centavos).mil noventa e oito reais e quatorze centavos).mil noventa e oito reais e quatorze centavos).mil noventa e oito reais e quatorze centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICASVIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICASVIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICASVIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
LTDA EPPLTDA EPPLTDA EPPLTDA EPP, ficou classificada em sexto lugar com uma proposta no valor global de, ficou classificada em sexto lugar com uma proposta no valor global de, ficou classificada em sexto lugar com uma proposta no valor global de, ficou classificada em sexto lugar com uma proposta no valor global de R$R$R$R$
3.860.257,973.860.257,973.860.257,973.860.257,97 (três milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais e(três milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais e(três milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais e(três milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e sete reais e
noventa e sete centavos).noventa e sete centavos).noventa e sete centavos).noventa e sete centavos).
- A empresa- A empresa- A empresa- A empresa ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI,ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI,ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI,ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI, ficou classificada em sétimo lugar com umaficou classificada em sétimo lugar com umaficou classificada em sétimo lugar com umaficou classificada em sétimo lugar com uma
proposta no valor global deproposta no valor global deproposta no valor global deproposta no valor global de R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).(quatro milhões de reais).(quatro milhões de reais).(quatro milhões de reais).
Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãoComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, adeste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a
qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 10 de janeiro de 2018.Toledo, 10 de janeiro de 2018.Toledo, 10 de janeiro de 2018.Toledo, 10 de janeiro de 2018.
ELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕESELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CONTRATA-SE
-CUMIM;
-AUXILIARDECOZINHA;
- AUXILAR DE CHURRASQUEI-
RO / AÇOGUEIRO
-GARÇON.
ENCAMINHARCURRICULUMP/:
recrutamentobr2017@gmail.com

CONTRATA-SE
Enfermeira para período das 13:00
às 19:00 horas, com plantão final
de semana de 12:00hs, Enviar cur-
riculump/:R.Santa Clara, 165, cep:
86027-590, Londrina-Pr ou pelo e-
mail: larmariatereza@hotmail.com

RR Mangueiras e Conexões ltda- ME.RR Mangueiras e Conexões ltda- ME.RR Mangueiras e Conexões ltda- ME.RR Mangueiras e Conexões ltda- ME.
Torna público que requereu à Secretaria Municipal doTorna público que requereu à Secretaria Municipal doTorna público que requereu à Secretaria Municipal doTorna público que requereu à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de Curitiba a Licença Prévia Ambien-Meio Ambiente de Curitiba a Licença Prévia Ambien-Meio Ambiente de Curitiba a Licença Prévia Ambien-Meio Ambiente de Curitiba a Licença Prévia Ambien-
tal, para atividade de Fabricação de equipamentostal, para atividade de Fabricação de equipamentostal, para atividade de Fabricação de equipamentostal, para atividade de Fabricação de equipamentos
Hidráulicos e Pneumáticos, peças e partes situadaHidráulicos e Pneumáticos, peças e partes situadaHidráulicos e Pneumáticos, peças e partes situadaHidráulicos e Pneumáticos, peças e partes situada
à Rod. BR 116 n° 15138 Bairro Fanny- Curitiba –PRà Rod. BR 116 n° 15138 Bairro Fanny- Curitiba –PRà Rod. BR 116 n° 15138 Bairro Fanny- Curitiba –PRà Rod. BR 116 n° 15138 Bairro Fanny- Curitiba –PR
CEP: 81.690-200.CEP: 81.690-200.CEP: 81.690-200.CEP: 81.690-200.

AVISO DE LICITAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiaisOBJETO: Registro de preço para aquisição de materiaisOBJETO: Registro de preço para aquisição de materiaisOBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais
de expediente, sendo o fornecimento dede expediente, sendo o fornecimento dede expediente, sendo o fornecimento dede expediente, sendo o fornecimento de formaformaformaforma
parcelada, pelo período de 12 (doze) mesesparcelada, pelo período de 12 (doze) mesesparcelada, pelo período de 12 (doze) mesesparcelada, pelo período de 12 (doze) meses.... O EditalO EditalO EditalO Edital
completo estará disponível e poderá ser obtido no sitecompleto estará disponível e poderá ser obtido no sitecompleto estará disponível e poderá ser obtido no sitecompleto estará disponível e poderá ser obtido no site
www2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informaçõeswww2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informaçõeswww2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informaçõeswww2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informações
necessárias através do telefone (43) 3315-2268 / (43)necessárias através do telefone (43) 3315-2268 / (43)necessárias através do telefone (43) 3315-2268 / (43)necessárias através do telefone (43) 3315-2268 / (43)
3315-2269. Londrina, 10 de janeiro de 2018. Marcelo3315-2269. Londrina, 10 de janeiro de 2018. Marcelo3315-2269. Londrina, 10 de janeiro de 2018. Marcelo3315-2269. Londrina, 10 de janeiro de 2018. Marcelo
Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2018 – CAAPSML.PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2018 – CAAPSML.PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2018 – CAAPSML.PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2018 – CAAPSML.

A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina – CA-A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina – CA-A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina – CA-A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina – CA-
APSML torna público o Edital de Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo Adminis-APSML torna público o Edital de Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo Adminis-APSML torna público o Edital de Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo Adminis-APSML torna público o Edital de Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo Adminis-
trativo Licitatório n.º 008/2018 – CAAPSML. Data de abertura: 25/01/2018 às 12h30m. Objeto:trativo Licitatório n.º 008/2018 – CAAPSML. Data de abertura: 25/01/2018 às 12h30m. Objeto:trativo Licitatório n.º 008/2018 – CAAPSML. Data de abertura: 25/01/2018 às 12h30m. Objeto:trativo Licitatório n.º 008/2018 – CAAPSML. Data de abertura: 25/01/2018 às 12h30m. Objeto:
Aquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) porAquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) porAquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) porAquisição única de materiais cirúrgicos especiais (OPME) por NOTA DE EMPENHONOTA DE EMPENHONOTA DE EMPENHONOTA DE EMPENHO para usopara usopara usopara uso
em procedimentos deem procedimentos deem procedimentos deem procedimentos de HÉRNIADE DISCO CERVICALHÉRNIADE DISCO CERVICALHÉRNIADE DISCO CERVICALHÉRNIADE DISCO CERVICAL, visando o atendimento dos beneficiários, visando o atendimento dos beneficiários, visando o atendimento dos beneficiários, visando o atendimento dos beneficiários
do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Ser-do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Ser-do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Ser-do Plano de Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Ser-
vidores Municipais de Londrina (CAAPSML). Critério: Menor Preço por Lote. O Edital poderá servidores Municipais de Londrina (CAAPSML). Critério: Menor Preço por Lote. O Edital poderá servidores Municipais de Londrina (CAAPSML). Critério: Menor Preço por Lote. O Edital poderá servidores Municipais de Londrina (CAAPSML). Critério: Menor Preço por Lote. O Edital poderá ser
obtido através do site www.caapsml.com.br. Quaisquer informações necessárias pelo e-mail licita.obtido através do site www.caapsml.com.br. Quaisquer informações necessárias pelo e-mail licita.obtido através do site www.caapsml.com.br. Quaisquer informações necessárias pelo e-mail licita.obtido através do site www.caapsml.com.br. Quaisquer informações necessárias pelo e-mail licita.
caapsml@londrina.pr.gov.br.caapsml@londrina.pr.gov.br.caapsml@londrina.pr.gov.br.caapsml@londrina.pr.gov.br.

Londrina, 09 de janeiro de 2018.Londrina, 09 de janeiro de 2018.Londrina, 09 de janeiro de 2018.Londrina, 09 de janeiro de 2018.
Ely Tieko Yoshinaga –Ely Tieko Yoshinaga –Ely Tieko Yoshinaga –Ely Tieko Yoshinaga – SUPERINTENDENTE DA CAAPSML.SUPERINTENDENTE DA CAAPSML.SUPERINTENDENTE DA CAAPSML.SUPERINTENDENTE DA CAAPSML.

C O M U N I C A D OC O M U N I C A D OC O M U N I C A D OC O M U N I C A D O
Adiretoria doAdiretoria doAdiretoria doAdiretoria doSindicatodosEmpregadosnoComercioHoteleiro,MeiosdeHospedagemSindicatodosEmpregadosnoComercioHoteleiro,MeiosdeHospedagemSindicatodosEmpregadosnoComercioHoteleiro,MeiosdeHospedagemSindicatodosEmpregadosnoComercioHoteleiro,MeiosdeHospedagem
e Gastronomia, e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região,e Gastronomia, e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região,e Gastronomia, e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região,e Gastronomia, e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, inscrito no C.N.P.J.inscrito no C.N.P.J.inscrito no C.N.P.J.inscrito no C.N.P.J.
78.636.057/0001–79, Rua Piauí, 211 8 Andar Sala 82 Centro 86010–907, Londrina PR,78.636.057/0001–79, Rua Piauí, 211 8 Andar Sala 82 Centro 86010–907, Londrina PR,78.636.057/0001–79, Rua Piauí, 211 8 Andar Sala 82 Centro 86010–907, Londrina PR,78.636.057/0001–79, Rua Piauí, 211 8 Andar Sala 82 Centro 86010–907, Londrina PR,
Fone\Fax (0xx43) 3323–0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas comoFone\Fax (0xx43) 3323–0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas comoFone\Fax (0xx43) 3323–0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas comoFone\Fax (0xx43) 3323–0155. Em Virtude das Novas Disposições Legais conhecidas como
Reforma TrabalhistaReforma TrabalhistaReforma TrabalhistaReforma Trabalhista, para continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos, para continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos, para continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos, para continuar viabilizando UM Atendimento de Excelência aos
nossos representados (Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigadosnossos representados (Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigadosnossos representados (Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigadosnossos representados (Empregados/Trabalhadores), comunicamos que somos obrigados
a reduzir o horário de atendimento ao público ema reduzir o horário de atendimento ao público ema reduzir o horário de atendimento ao público ema reduzir o horário de atendimento ao público em Caráter ExperimentalCaráter ExperimentalCaráter ExperimentalCaráter Experimental por um período depor um período depor um período depor um período de
12(doze) meses a partir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018),12(doze) meses a partir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018),12(doze) meses a partir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018),12(doze) meses a partir do dia PRIMEIRO de fevereiro de dois mil e dezoito (01/02/2018),
das Doze Horas e Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário dedas Doze Horas e Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário dedas Doze Horas e Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário dedas Doze Horas e Trinta Minutos (12hs30min) às Dezessete Horas (17hs). Com Horário de
Homologações AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte MinutosHomologações AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte MinutosHomologações AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte MinutosHomologações AGENDADAS das Treze Horas (13hs) às Dezesseis Horas e Vinte Minutos
(16hs20min).(16hs20min).(16hs20min).(16hs20min).

Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.Londrina, 10 de Janeiro de 2018.

Luiz Carlos Garcia DuenhaLuiz Carlos Garcia DuenhaLuiz Carlos Garcia DuenhaLuiz Carlos Garcia Duenha
Diretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor Presidente

CPF 362.262.549–04CPF 362.262.549–04CPF 362.262.549–04CPF 362.262.549–04

Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:Horário de Atendimento:
Atendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hsAtendimento Geral das 12hs30 às 17hs
Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20Homologações 13hs às 16h20

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO
ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA., torna público aos seus clientes e aELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA., torna público aos seus clientes e aELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA., torna público aos seus clientes e aELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA., torna público aos seus clientes e a
quem interessar possa, para todos os fins e efeitos de direito, que por nossa decisão estra-quem interessar possa, para todos os fins e efeitos de direito, que por nossa decisão estra-quem interessar possa, para todos os fins e efeitos de direito, que por nossa decisão estra-quem interessar possa, para todos os fins e efeitos de direito, que por nossa decisão estra-
tégica, a partir do dia 01/01/2018, deixamos de representar a marca IVECO.tégica, a partir do dia 01/01/2018, deixamos de representar a marca IVECO.tégica, a partir do dia 01/01/2018, deixamos de representar a marca IVECO.tégica, a partir do dia 01/01/2018, deixamos de representar a marca IVECO.
Sendo assim, deixamos de integrar a Rede de Concessionárias IVECO, encerrando osSendo assim, deixamos de integrar a Rede de Concessionárias IVECO, encerrando osSendo assim, deixamos de integrar a Rede de Concessionárias IVECO, encerrando osSendo assim, deixamos de integrar a Rede de Concessionárias IVECO, encerrando os
serviços prestados a esta montadora.serviços prestados a esta montadora.serviços prestados a esta montadora.serviços prestados a esta montadora.
As dúvidas e os esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com o SAC DA IVECOAs dúvidas e os esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com o SAC DA IVECOAs dúvidas e os esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com o SAC DA IVECOAs dúvidas e os esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente com o SAC DA IVECO
através do telefone 08007023443.através do telefone 08007023443.através do telefone 08007023443.através do telefone 08007023443.
Agradecemos sinceramente aos clientes que em um período de 16 anos de serviços pres-Agradecemos sinceramente aos clientes que em um período de 16 anos de serviços pres-Agradecemos sinceramente aos clientes que em um período de 16 anos de serviços pres-Agradecemos sinceramente aos clientes que em um período de 16 anos de serviços pres-
tados à Marca, nos deram a preferência e a confiança para que pudéssemos oferecer, notados à Marca, nos deram a preferência e a confiança para que pudéssemos oferecer, notados à Marca, nos deram a preferência e a confiança para que pudéssemos oferecer, notados à Marca, nos deram a preferência e a confiança para que pudéssemos oferecer, no
que tange ao transporte, a melhor solução ao seu negócio.que tange ao transporte, a melhor solução ao seu negócio.que tange ao transporte, a melhor solução ao seu negócio.que tange ao transporte, a melhor solução ao seu negócio.
E mais, certos de que muito temos a contribuir com o transporte brasileiro, nossa missãoE mais, certos de que muito temos a contribuir com o transporte brasileiro, nossa missãoE mais, certos de que muito temos a contribuir com o transporte brasileiro, nossa missãoE mais, certos de que muito temos a contribuir com o transporte brasileiro, nossa missão
não será dada por encerrada, continuaremos ao lado de vocês, nossos clientes, oferecen-não será dada por encerrada, continuaremos ao lado de vocês, nossos clientes, oferecen-não será dada por encerrada, continuaremos ao lado de vocês, nossos clientes, oferecen-não será dada por encerrada, continuaremos ao lado de vocês, nossos clientes, oferecen-
do, juntamente com um novo parceiro comercial, Mais soluções para transporte.do, juntamente com um novo parceiro comercial, Mais soluções para transporte.do, juntamente com um novo parceiro comercial, Mais soluções para transporte.do, juntamente com um novo parceiro comercial, Mais soluções para transporte.
Agradecemos à Rede de Concessionários IVECO, com as quais partilhamos uma relaçãoAgradecemos à Rede de Concessionários IVECO, com as quais partilhamos uma relaçãoAgradecemos à Rede de Concessionários IVECO, com as quais partilhamos uma relaçãoAgradecemos à Rede de Concessionários IVECO, com as quais partilhamos uma relação
de confiança e ajuda mútua no exercício da nossa dura função.de confiança e ajuda mútua no exercício da nossa dura função.de confiança e ajuda mútua no exercício da nossa dura função.de confiança e ajuda mútua no exercício da nossa dura função.
Por derradeiro, externamos nossos agradecimentos à ANCIVE – Associação Nacional dosPor derradeiro, externamos nossos agradecimentos à ANCIVE – Associação Nacional dosPor derradeiro, externamos nossos agradecimentos à ANCIVE – Associação Nacional dosPor derradeiro, externamos nossos agradecimentos à ANCIVE – Associação Nacional dos
Concessionários Iveco, onde nossa atividade somou forças à incansável e não acabadaConcessionários Iveco, onde nossa atividade somou forças à incansável e não acabadaConcessionários Iveco, onde nossa atividade somou forças à incansável e não acabadaConcessionários Iveco, onde nossa atividade somou forças à incansável e não acabada
luta de gerar rentabilidade e sustentabilidade ao negócio IVECO.luta de gerar rentabilidade e sustentabilidade ao negócio IVECO.luta de gerar rentabilidade e sustentabilidade ao negócio IVECO.luta de gerar rentabilidade e sustentabilidade ao negócio IVECO.

Ellenco Soluções para Transporte LtdaEllenco Soluções para Transporte LtdaEllenco Soluções para Transporte LtdaEllenco Soluções para Transporte Ltda
Sérgio R. Trevisol -Sérgio R. Trevisol -Sérgio R. Trevisol -Sérgio R. Trevisol - Diretor GeralDiretor GeralDiretor GeralDiretor Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Telêmaco Borba e Região, Sr. George Charles Rosas Fadel, no uso das atribuições
legais e estatutárias que lhe são conferidas pela legislação sindical vigente, deixa público
e convoca pelo presente edital todos os empregados do BANCO DO BRASIL S/A,
da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCOS PRIVADOS da base territorial deste
Sindicato para comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no
dia 15 de janeiro de 2018, às 18:00 horas em primeira convocação e às 18:30 em segunda
convocação, no auditório deste Sindicato, sito a Avenida Vice Prefeito Reginaldo Guedes
Nocera, 194 Centro nesta cidade de Telêmaco Borba PR, para deliberarem acerca da
seguinte ordem do dia:

I – Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
II - Procedimentos e formalidades legais para a cobrança e desconto da contribuição
sindical, nos termos dos artigos 545 a 610 da CLT;
III - Deliberação acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à
notificação de autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores.

Telêmaco Borba PR, 08 de janeiro 2018.
GEORGE CHARLES ROSAS FADEL

PRESIDENTE

Sindicato dos Empregados em EstabelecimentosSindicato dos Empregados em EstabelecimentosSindicato dos Empregados em EstabelecimentosSindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Telêmaco Borba e RegiãoBancários de Telêmaco Borba e RegiãoBancários de Telêmaco Borba e RegiãoBancários de Telêmaco Borba e Região

Av. Vice Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 194 – CentroAv. Vice Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 194 – CentroAv. Vice Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 194 – CentroAv. Vice Prefeito Reginaldo Guedes Nocera, 194 – Centro
Fone/Fax (42) 3273-1140 – E-mail:Fone/Fax (42) 3273-1140 – E-mail:Fone/Fax (42) 3273-1140 – E-mail:Fone/Fax (42) 3273-1140 – E-mail: seebtb@hotmail.comseebtb@hotmail.comseebtb@hotmail.comseebtb@hotmail.com ––––

Telêmaco Borba- PRTelêmaco Borba- PRTelêmaco Borba- PRTelêmaco Borba- PR

EDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃOEDITAL DE INTIMAÇÃO
Pelo presente edital, oPelo presente edital, oPelo presente edital, oPelo presente edital, o Sr. DONIZETI APARECIDO PIRES - CPF: 067.802.209-22 e NATALIA SOARES SEBASTIÃOSr. DONIZETI APARECIDO PIRES - CPF: 067.802.209-22 e NATALIA SOARES SEBASTIÃOSr. DONIZETI APARECIDO PIRES - CPF: 067.802.209-22 e NATALIA SOARES SEBASTIÃOSr. DONIZETI APARECIDO PIRES - CPF: 067.802.209-22 e NATALIA SOARES SEBASTIÃO
PIRES - CPF:075.691.479-52PIRES - CPF:075.691.479-52PIRES - CPF:075.691.479-52PIRES - CPF:075.691.479-52, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de
Unidade Isolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS -Unidade Isolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS -Unidade Isolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS -Unidade Isolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS -
Programa Minha Casa, Minha Vida e de Aquisição de Bens Duráveis de Uso Doméstico, Programa Minha CasaPrograma Minha Casa, Minha Vida e de Aquisição de Bens Duráveis de Uso Doméstico, Programa Minha CasaPrograma Minha Casa, Minha Vida e de Aquisição de Bens Duráveis de Uso Doméstico, Programa Minha CasaPrograma Minha Casa, Minha Vida e de Aquisição de Bens Duráveis de Uso Doméstico, Programa Minha Casa
Melhor n°.Melhor n°.Melhor n°.Melhor n°. 8.4444.0393134-88.4444.0393134-88.4444.0393134-88.4444.0393134-8, com caráter de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei, com caráter de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei, com caráter de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei, com caráter de escritura pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei
n°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, de 29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas nan°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, de 29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas nan°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, de 29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas nan°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, de 29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas na
cidade de Rolândia PR aos 03.07.2013 e registrado sob o n°.2, na matrícula n°.30.240, nesta Serventia, referentecidade de Rolândia PR aos 03.07.2013 e registrado sob o n°.2, na matrícula n°.30.240, nesta Serventia, referentecidade de Rolândia PR aos 03.07.2013 e registrado sob o n°.2, na matrícula n°.30.240, nesta Serventia, referentecidade de Rolândia PR aos 03.07.2013 e registrado sob o n°.2, na matrícula n°.30.240, nesta Serventia, referente
ao imóvel constituído pelo lote de terras n°.14-REM, da quadra 01, com área de 127,50m2, contendo uma residênciaao imóvel constituído pelo lote de terras n°.14-REM, da quadra 01, com área de 127,50m2, contendo uma residênciaao imóvel constituído pelo lote de terras n°.14-REM, da quadra 01, com área de 127,50m2, contendo uma residênciaao imóvel constituído pelo lote de terras n°.14-REM, da quadra 01, com área de 127,50m2, contendo uma residência
em alvenaria com área construída de 55,10m2, situada no, Jardim Europa, Rua Colômbia, n°.160, na cidade deem alvenaria com área construída de 55,10m2, situada no, Jardim Europa, Rua Colômbia, n°.160, na cidade deem alvenaria com área construída de 55,10m2, situada no, Jardim Europa, Rua Colômbia, n°.160, na cidade deem alvenaria com área construída de 55,10m2, situada no, Jardim Europa, Rua Colômbia, n°.160, na cidade de
Rolândia PR., com saldo devedor de responsabilidade de V.Sas., ficam intimados para fins de cumprimento dasRolândia PR., com saldo devedor de responsabilidade de V.Sas., ficam intimados para fins de cumprimento dasRolândia PR., com saldo devedor de responsabilidade de V.Sas., ficam intimados para fins de cumprimento dasRolândia PR., com saldo devedor de responsabilidade de V.Sas., ficam intimados para fins de cumprimento das
obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências paraobrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências paraobrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências paraobrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências para
intimação os mesmos não o foram, por não terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valorintimação os mesmos não o foram, por não terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valorintimação os mesmos não o foram, por não terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valorintimação os mesmos não o foram, por não terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valor
destes encargos, posicionados em 18.12.2017 corresponde a R$ 4.206,85 (Quatro mil, duzentos e seis reais e oitentadestes encargos, posicionados em 18.12.2017 corresponde a R$ 4.206,85 (Quatro mil, duzentos e seis reais e oitentadestes encargos, posicionados em 18.12.2017 corresponde a R$ 4.206,85 (Quatro mil, duzentos e seis reais e oitentadestes encargos, posicionados em 18.12.2017 corresponde a R$ 4.206,85 (Quatro mil, duzentos e seis reais e oitenta
e cinco centavos), sujeito á atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data doe cinco centavos), sujeito á atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data doe cinco centavos), sujeito á atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data doe cinco centavos), sujeito á atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do
efetivo pagamento, somando-se. também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedoefetivo pagamento, somando-se. também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedoefetivo pagamento, somando-se. também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedoefetivo pagamento, somando-se. também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo
a INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a este Serviço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolándiaa INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a este Serviço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolándiaa INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a este Serviço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolándiaa INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a este Serviço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolándia
Pr., na Rua Estilac Leal, n°_74, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogávelPr., na Rua Estilac Leal, n°_74, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogávelPr., na Rua Estilac Leal, n°_74, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogávelPr., na Rua Estilac Leal, n°_74, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável
de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade,de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade,de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade,de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade,
ficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direitoficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direitoficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direitoficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito
de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nosde consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nosde consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nosde consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nos
termos do Art.26, parágrafo 7” da Lei n°.9514197.termos do Art.26, parágrafo 7” da Lei n°.9514197.termos do Art.26, parágrafo 7” da Lei n°.9514197.termos do Art.26, parágrafo 7” da Lei n°.9514197.
Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.

Bel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves Filho
Agente DelegadoAgente DelegadoAgente DelegadoAgente Delegado

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASILREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASILREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASILREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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BEL DOMINGOS NEVES FILHOBEL DOMINGOS NEVES FILHOBEL DOMINGOS NEVES FILHOBEL DOMINGOS NEVES FILHO
AGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADO

NEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVES
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AGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADOAGENTE DELEGADO

NEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVESNEUSA E. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLA M. NEVES
JURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTAJURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTAJURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTAJURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTA

EDITAL DE INTIMAÇÂOEDITAL DE INTIMAÇÂOEDITAL DE INTIMAÇÂOEDITAL DE INTIMAÇÂO
Pelo presente edital, oPelo presente edital, oPelo presente edital, oPelo presente edital, o Sr. ADILSON APARECIDO DA LUZ-CPF:033.845.399/74 e ELIZABETE FERREIRA DA LUZ-Sr. ADILSON APARECIDO DA LUZ-CPF:033.845.399/74 e ELIZABETE FERREIRA DA LUZ-Sr. ADILSON APARECIDO DA LUZ-CPF:033.845.399/74 e ELIZABETE FERREIRA DA LUZ-Sr. ADILSON APARECIDO DA LUZ-CPF:033.845.399/74 e ELIZABETE FERREIRA DA LUZ-
CPF:019.274.869- 63CPF:019.274.869- 63CPF:019.274.869- 63CPF:019.274.869- 63, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade, devedores fiduciantes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade
Isolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS - ProgramaIsolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS - ProgramaIsolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS - ProgramaIsolada e Mutuo com Obrigações e Alienação Fiduciária, Programa Carta de Crédito Individual FGTS - Programa
Minha Casa, Minha Vida, com Utilização de FGTS dos Compradores n°.Minha Casa, Minha Vida, com Utilização de FGTS dos Compradores n°.Minha Casa, Minha Vida, com Utilização de FGTS dos Compradores n°.Minha Casa, Minha Vida, com Utilização de FGTS dos Compradores n°. 8.5555.1253623-98.5555.1253623-98.5555.1253623-98.5555.1253623-9, com caráter de escritura, com caráter de escritura, com caráter de escritura, com caráter de escritura
pública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, depública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, depública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, depública na forma do artigo 61 e seus parágrafos da Lei n°.4.380, de 21.08.1964, alterada pela Lei n.°.5.049, de
29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas na cidade de Rolândia PR aos 13.06.2011 e registrado sob29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas na cidade de Rolândia PR aos 13.06.2011 e registrado sob29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas na cidade de Rolândia PR aos 13.06.2011 e registrado sob29.06.1966 assinado pelas partes e por testemunhas na cidade de Rolândia PR aos 13.06.2011 e registrado sob
o n°.2, na matrícula n°24.283, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo lote de terras n°.26-REM,o n°.2, na matrícula n°24.283, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo lote de terras n°.26-REM,o n°.2, na matrícula n°24.283, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo lote de terras n°.26-REM,o n°.2, na matrícula n°24.283, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo lote de terras n°.26-REM,
da quadra 05, com área de 150,00m2, contendo uma residência em alvenaria com área construída de 69,82m2,da quadra 05, com área de 150,00m2, contendo uma residência em alvenaria com área construída de 69,82m2,da quadra 05, com área de 150,00m2, contendo uma residência em alvenaria com área construída de 69,82m2,da quadra 05, com área de 150,00m2, contendo uma residência em alvenaria com área construída de 69,82m2,
situada no, Jardim Roland Garten, Rua José Correa, n°.140, na cidade de Rolândia PR., com saldo devedor desituada no, Jardim Roland Garten, Rua José Correa, n°.140, na cidade de Rolândia PR., com saldo devedor desituada no, Jardim Roland Garten, Rua José Correa, n°.140, na cidade de Rolândia PR., com saldo devedor desituada no, Jardim Roland Garten, Rua José Correa, n°.140, na cidade de Rolândia PR., com saldo devedor de
responsabilidade de V.Sas., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aosresponsabilidade de V.Sas., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aosresponsabilidade de V.Sas., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aosresponsabilidade de V.Sas., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos
encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências para intimação os mesmos não o foram, por nãoencargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências para intimação os mesmos não o foram, por nãoencargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências para intimação os mesmos não o foram, por nãoencargos vencidos e não pagos, tendo em vista que nas diligências para intimação os mesmos não o foram, por não
terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 18.12.2017terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 18.12.2017terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 18.12.2017terem sido encontrados no endereço supra. Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 18.12.2017
corresponde a R$ 3.473,70 (Treis mil, quatrocentos e setenta e treis reais e. setenta centavos), sujeito á atualizaçãocorresponde a R$ 3.473,70 (Treis mil, quatrocentos e setenta e treis reais e. setenta centavos), sujeito á atualizaçãocorresponde a R$ 3.473,70 (Treis mil, quatrocentos e setenta e treis reais e. setenta centavos), sujeito á atualizaçãocorresponde a R$ 3.473,70 (Treis mil, quatrocentos e setenta e treis reais e. setenta centavos), sujeito á atualização
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, osmonetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, osmonetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, osmonetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, os
encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a esteencargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a esteencargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a esteencargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sas., para que se dirijam a este
Serviço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua Estilac Leal, n°.74, onde deverão efetuar aServiço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua Estilac Leal, n°.74, onde deverão efetuar aServiço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua Estilac Leal, n°.74, onde deverão efetuar aServiço Registrai de Imóveis, situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua Estilac Leal, n°.74, onde deverão efetuar a
purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da últimapurga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da últimapurga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da últimapurga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última
publicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade, ficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento dapublicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade, ficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento dapublicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade, ficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento dapublicação deste edital de intimação. Nesta oportunidade, ficam V.Sas. cientificadas que o não cumprimento da
referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor dareferida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor dareferida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor dareferida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nos termos do Art.26, parágrafo 7° da Lei n°.9514197.credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nos termos do Art.26, parágrafo 7° da Lei n°.9514197.credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nos termos do Art.26, parágrafo 7° da Lei n°.9514197.credora fiduciária — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., nos termos do Art.26, parágrafo 7° da Lei n°.9514197.
Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.Rolândia Pr., 19 de dezembro de 2017.

Bel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves FilhoBel. Domingos Neves Filho
Agente DelegadoAgente DelegadoAgente DelegadoAgente Delegado


