
Quarta-feira, 26 de outubro de 2022DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO
PUBLICIDADE LEGAL 15

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
J&T EXPRESS BRAZIL LTDA torna público que irá requerer 
ao Instituto Água e Terra, a Licença Prévia - LP, para Transporte 
rodoviário de cargas, mudanças intermunicipal, interestadual, 
internacional e municipal, Transporte terrestres, Agenciamento 
de cargas, exceto transporte marítimo, Operador de transporte 
multimodal, Serviços de entrega rápida, Desenvolvimento e li-
cenciamento de programas de computador customizáveis e não 
customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, a ser 
implantada na Rod. BR 116, Km 96,5, nº 5318, bairro Quississa-
na, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.085-058.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
NOXGYM EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EI-
RELI, CNPJ 14.202.002/0001-78 torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - PR, a Licen-
ça Prévia para 323020000-Fabricacao de artefatos para pesca 
e esporte; 282160200-Fabricacao de estufas e fornos elétricos 
para fi ns industriais, peças e acessórios a ser implantada à R 
FERDINANDO MIRAGLIA, nº497, bairro Cidade Industrial, Curi-
tiba - PR, CEP 81.260-490.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
NOXGYM EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EI-
RELI, CNPJ 14.202.0002/0001-78 torna público que irá reque-
rer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - PR, a 
Licença de Operação para 323020000Fabricacao de artefatos 
para pesca e esporte; 282160200-Fabricacao de estufas e for-
nos elétricos para fi ns industriais, peças e acessórios instalada 
à R FERDINANDO MIRAGLIA, nº497, bairro Cidade Industrial, 
CEP 81.260-490, Curitiba - PR.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0144/2022 GMS

PROTOCOLO Nº 15.940.772-1
Objeto: Construção da Delegacia Cidadã Padrão II, com 1.362,69 (um 
mil, trezentos e sessenta e dois e sessenta e nove) metros quadrados, 
sita à Rua Augusto Mezzomo, lote 12 – B, Quadra 1.637, no município 
de Francisco Beltrão, Paraná.
Preço Máximo: R$ 7.970.769,54 (sete milhões, novecentos e setenta 
mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.
Retirada do Edital: A partir do dia 27 de outubro de 2022 no endereço 
eletrônico  www.comprasparana.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: Dia 09 de janeiro de 2023, às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos) na Sala de Licitações da PRED, sita à Avenida 
Iguaçu, n. º 420, Rebouças, 6º andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 24 de outubro de 2022.
GIRLEI EDUARDO DE LIMA

Diretor Geral da Paraná Edifi cações

1ª PUBLICAÇÃO
ONE INVESTIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº 
16.383.220/0001-81, situada na Alameda Julia da Costa, nº 1093, Bigorrilho, em Curitiba/PR, CEP: 
80.730-070, NOTIFICA POR EDITAL.
ADEMAR BASTOS DE SOUZA, brasileiro, nascido em 01/01/1961, Cabelereiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 15.221.081 SSP SP, inscrito no CPF/MF nº 036.674.968-42 e TATIANE CRIS-
TINA RASEIRA LOURENÇO, brasileira, nascida em 17/07/1977 portadora da cédula de identidade 
RG nº 70.671.881-81 SSP RS, inscrita no CPF/MF nº 033.738.769-90, casados entre si. Atualmente em 
local incerto e ignorado, para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, das parcelas vencidas no valor 
de R$ 2.000,88 (dois mil reais e oitenta e oito centavos) corrigido até a data 25/10/2022 do Contrato 
Particular de Compra e Venda de Imóvel, celebrado em 15/10/2020, tendo como objeto a venda e compra 
do Lote nº 09-D, Quadra 30 do LOTEAMENTO GREEN PORTUGAL - ONE INVESTIMENTOS, 
localizado na Avenida Londres, 951, Bairro Nações, Fazendo Rio Grande/PR, matrícula nº 54283 do 
Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande (PR). O não atendimento das exigências acima, no prazo 
assinalado, acarretará na resolução do Contrato, após o prazo de 30 (trinta) dias.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n.º 186/2022 

Processo Administrativo n.º 345/2022
O Município de Campina Grande do Sul torna público que fará realizar às 
09:00 horas do dia 10 de novembro do ano de 2022, na Rua Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto nº 30 em Campina Grande do Sul, Paraná, Brasil, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, 
de acordo com as especifi cações do edital, para aquisição de:

Objeto Quantidade Valor Total R$ Prazo (dias)
Veículo Sedan 1 103.500,00 180

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos e anexos 
poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Robson Roberto Frigotto 
da Costa, pelo telefone (41) 3676-8009. A Pasta Técnica com o inteiro 
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá 
ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou 
solicitada através do e-mail licitacoes@pmcgs.pr.gov.br.

Campina Grande do Sul, 24 de outubro de 2022
RAFAEL CARLOS BERLEZE

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

    PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FAZENDA RIO GRANDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/2022
PROTOCOLO 58219/2022

              Processo Administrativo nº. 229/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e instalação de 
aparelhos de ar condicionado. Edital e Entrega das propostas dispo-
níveis a partir de 26/10/2022 às 08:00h no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas 18/11/2022 às 09:00h (horário de Brasília) no site: 
www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 25 de outubro de 2022.
Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira 

Pregoeira Municipal MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 169/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15243/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de cascalho 
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identifi cado no link – BLL Compras´´.
O Município de Palmeira, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna 
público para ciência dos interessados, que o edital em epígrafe foi retificado. 
Os interessados poderão obter a 1ª Retificação na íntegra através do Portal 
da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, 
através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou 
junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas 
horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de 
esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo 
e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

25 de outubro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 175/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10327/2022

OBJETO: Aquisição de motoniveladora através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identifi cado no link – BLL Compras´´.
O Município de Palmeira, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna 
público para ciência dos interessados, que o edital em epígrafe foi retificado. 
Os interessados poderão obter a 1ª Retificação na íntegra através do Portal 
da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, 
através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou 
junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas 
horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de 
esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo 
e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

25 de outubro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira 

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA 
VITÓRIA - CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, 

n. º 205 – CEP: 84.600-900 - União da Vitória – Paraná.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 98/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 197/2022

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, BACHIR ABBAS, no uso 
das atribuições e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei Federal n° 
10.520/2002 e art. 43, VI, da Lei Federal n° 8.666/93, HOMOLOGA, em 
25/10/2022, para que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira 
Ofi cial, o resultado do Pregão Eletrônico nº 98/2022, cujo objeto é o RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, SENDO: 10 (DEZ) 
CONJUNTOS DO TIPO I; 6 (SEIS) CONJUNTOS DO TIPO II E 10 (DEZ) 
CONJUNTOS DO TIPO III, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
em favor da empresa SEMALED SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA., inscrita 
no CNPJ n.º 36.810.875/0001-04, com o Valor Total de R$ 539.999,98 
(Quinhentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e no-
venta e oito centavos). 

União da Vitória/PR, 25 de outubro de 2022.
BACHIR ABBAS

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Utilizamo-nos do presente com fulcro no artigo 12 - item 1, alínea “A” e “B” convocar Vossas Senhorias 
a participarem da Assembleia Geral Ordinária designada para o dia 08 de dezembro de 2022, às 17:30 
horas, em primeira convocação, e às 18:00 horas, em segunda convocação - no escritório da Federação 
Paranaense de Hipismo localizado à rua Itupava, n° 1299, 1° andar, Bairro Alto da XV, Curitiba, Estado do 

1)  Eleição do seu Presidente, Vice-Presidente, Conselho Fiscal e Suplentes 

4)  Alterações no Estatuto Social da Federação Paranaense de Hipismo 

Paranaense de Hipismo federacao@fprh.com.br impreterivelmente até 01/11/2022 às 17:00 horas.
Lembramos, outrossim, que de acordo com o disposto no artigo 11 e seus parágrafos, do Estatuto Social:
“A Assembleia Geral da  é essencialmente o seu órgão legislativo, com atribuições para decidir 

todas suas obrigações pecuniárias para com a . 

expressa, um representante, vedado, o credenciamento a mais de um representante por evento, o qual só 
poderá representar uma Entidade Filiada”.

Curitiba, 21 de outubro de 2022.
Atenciosamente,

Rodrigo Otávio Kost
Presidente

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE HIPISMO
Rua Itupava, 1299  -  1º andar   -   sala 111   -   Telefax: (41) 3363-3406   -  Shopping Itupava

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 171/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11452/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa 
de engenharia para avaliação de imóveis através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identifi cado no link – BLL Compras´´.
O Município de Palmeira, por intermédio de sua Pregoeira Ofi cial, torna público para 
ciência dos interessados, que o edital em epígrafe foi retifi cado. Os interessados 
poderão obter a 1ª Retifi cação na íntegra através do Portal da Transparência do 
Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, através do Acesso 
Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou junto ao Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados 
através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

25 de outubro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 
banheiros com área de 43,53 m² no Parque Estadual Vitório Piassa loca-
lizado no lote 02 da quadra 2039 – PR493, nº 700 – Bairro Fraron neste 
Município, em atendimento a Emenda Impositiva de Bancada nº 1/2021, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 232.262,68
RECEBIMENTO DE ENVELOPES E ABERTURA: até as 14 HORAS DO DIA 24 
DE NOVEMBRO DE 2022 junto ao Protocolo de Licitações, anexo à Divisão de Li-
citação do Município de Pato Branco. A abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos 
de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15m do mesmo 
dia. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.patobranco.pr.gov.br. 
Demais informações pelo e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br/licita@patobran-
co.pr.gov.br. Thais Love - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

AVISO DESUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2022

PROTOCOLO: 19.138.431-8
Comunicamos aos interessados que o Pregão Eletrônico n° 005/2022, 
com abertura prevista para o dia 16 de novembro de 2022 às 9h00, FICA 
SUSPENSO e em breve será republicado o edital com nova data para 
abertura do certame.

25 de outubro de 2022

Eder Eduardo Bublitz
Diretor-Presidente

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.
CNPJ 75.063.164/0001-67

EDITAL DE LEILÃO:
Dia 24 de NOVEMBRO de 2022, às 10:00 horas Será oferecido o bem somente pelo valor de avaliação

NÃO HAVENDO EXPEDIENTE NAS DATAS ACIMA OS LEILÕES
SERÃO EFETUADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.

 Site: www.pbcastro.com.br
PLÍNIO BARROSO DE CASTRO FILHO, Leiloeiro Judicial, registrado na JUCEPAR sob o número 668 e devida-
mente autorizado e designado pelos Sr. Drs. Juízes do Trabalho, em exercício na  19ª Vara da Justiça do Trabalho, do 
Tribunal Regional do Trabalho, 9a Região, para realizar os atos expropriatórios através de hasta pública, venderá em 
Público Leilão, conforme art. 888 da CLT, nos dias e hora local supracitado, de forma online no site pbcastro.com.br 
conforme preconiza o artigo 28 do Ato Conjunto Presidência – Corregedoria n.03, de 22 de Setembro de 2020 os bens 
objeto de penhora das ações trabalhistas, no estado de conservação em que se encontram, sendo que os bens serão ofe-
recidos pelo valor da avaliação. Sendo o processo e o bem a seguir descrito:  19ª VARA: 0000529-89.2022.5.09.0028 
FRANCIELI VEIGA PEREIRA BUBA X VALKIRIA NEVES CIDRAL DA COSTA  Apartamento nº 1502 tipo 2, sito 
no 15º andar do Edífi cio Ilha Bela, localizado à Rua Francisco Alves Guimarães, esquina com a Rua Schiller, nesta 
capital, possuindo área construída privativa de 113,0888m², mais 42,4381m² de área construída comum, totalizando a 
área correspondente de 155,5269m², com direito ao estacionamento de um automóvel de passeio de tamanho médio, 
sem lugar determinado, na garagem coletiva do prédio, tudo conforme matrícula 12.997 do 8ºCRI de Curitiba. Avaliado 
em R$ 603.000,00. PREÇO MÍNIMO DE LANCE NO VALOR DE R$ 302.000,00. Os leilões serão regidos de acordo 
a Lei 21.981/32, pela CLT e subsidiariamente pelo CPC. Os bens móveis estarão na semana que antecede ao leilão, a 
disposição para a vistoria dos senhores interessados, no endereço do leiloeiro e ou no endereço dos seus atuais depositá-
rios, sendo que os endereços estão nos Escritórios do Leiloeiro a disposição dos interessados. Já os bens imóveis estarão 
à disposição dos interessados para vistoria, desde que anteriormente agendados o dia e a hora junto ao Leiloeiro. Nos 
termos da nova redação do Art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria - Geral da Justiça do Trabalho, 
determina a alienação de bem(ns), e por ordem judicial, faz-se constar expressamente do edital, além dos requisitos do 
art. 886 do CPC, a isenção do arrematante/alienante  dos débitos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja 
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços 
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando 
conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação particular, estejam ou não inscritos na 
dívida ativa (art. 130, parágrafo único, do CTN), (Incluído pelo Ato Nº 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016), bem como 
o que determina o Artigo 908 § 1º do CPC e ainda, segundo o artigo 18 da Resolução n° 236 do CNJ Conselho Nacional 
de Justiça, os bens serão vendidos ad-corpus, ou seja, no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus de o interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para alienação judicial. Também 
com fundamento no artigo 29 da Resolução n° 236 do CNJ Conselho Nacional de Justiça, às despesas e os custos re-
lativos à desmontagem, remoção, transporte patrimonial e transferência dos bens correrão por conta dos arrematantes. 
Alguns bens poderão ter a sua venda parcelada, conforme o Provimento 01/2005 e Provimento Geral da Corregedoria 
Regional do TRT 9ª Região, bem como pelo Artigo 895 do CPC. O leilão será realizado somente em  modo eletrônico 
e presencial (Resolução CNJ 236/2016, art. 11, parágrafo único), assegurada a possibilidade de apresentação prévia de 
lances e de propostas de aquisição em prestações pela internet (no site do leiloeiro ofi cial) no mínimo nos cinco dias 
que antecedem a data do leilão. O leilão será anunciado em duas rodadas. A primeira delas para quem quiser ofertar 
lances com pagamento à vista, os quais prevalecerão sobre propostas de aquisição a prazo enviadas previamente ao 
leiloeiro (CPC, art. 895, I e § 7º). Não havendo lance com proposta de pagamento à vista, o leiloeiro anunciará uma 
segunda rodada, na qual o bem poderá ser disputado por quem se dispuser a adquiri-lo a prazo, observadas as condições 
mínimas de proposta previstas no art. 895, § 1º, do CPC. Anunciado o horário de encerramento, será assegurado, no 
mínimo, 60 segundos para novos lances. A cada lance que ocorrer após o anúncio do encerramento seguirá, no mínimo, 
60 segundos para oportunidade de novo lance que cubra a proposta anterior (Resolução CNJ, art. 21, parágrafo único) 
e assim sucessivamente. Quem tiver interesse em participar do leilão pela internet, deverá cadastrar-se previamente no 
site do leiloeiro (www.pbcastro.com.br), o que implicará aceitação das regras da Resolução CNJ 236/2016, assim como 
das demais condições estipuladas no respectivo edital de leilão. Ficam através deste edital intimadas as partes, os côn-
juges, os credores hipotecários, os arrematantes e terceiros interessados. Cientes, também, que no ato da adjudicação, 
ou remição ou acordo entre as partes, serão cobrados os serviços do Leiloeiro, de armazenagem, do depositário judicial 
e as remunerações conforme Ordem de Serviços emitida pela Justiça do Trabalho TRT 9ª Região, das despesas infor-
madas na Comunicação de Leilão e o Decreto Federal nº 21.981/1932, no Art. 22, alínea f. De acordo com a redação do 
artigo 7º da Resolução n° 236 do CNJ/Conselho Nacional de Justiça, além da comissão sobre o valor de arrematação, 
a ser fi xada pelo magistrado (art. 884, § único), no mínimo de 5% (cinco por cento) (art. 24, § único, do Decreto 
21.981/1932), para pagamento à vista. Sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público 
ao ressarcimento das despesas de remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, 
na forma da lei. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida ao Leiloeiro Ofi cial, pelo ATO 
PRATICADO (Decreto Federal N° 21.981/32), assumindo, conforme o caso, o arrematante, o adjudicante ou o remi-
tente, o ônus desta despesa. Caso os Exequentes, Executados, Credores hipotecários, cônjuges e terceiros interessados 
não sejam encontrados, notifi cados ou certifi cados por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, quando da expedição 
das notifi cações respectivas, valerá o presente Edital de INTIMAÇÃO DE PRAÇA E LEILÃO, e os meios com fulcro 
no Artigo 888 da CLT e nos Artigos 272, 273, 274 e 275 da Lei 13.105/2015. Presumem-se válidas as comunicações 
e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profi ssional declinado na inicial. O prazo para a apresentação de 
quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação, como embargos ou recursos, começará a contar após a 
Hasta Pública, independentemente de intimação. Este edital está publicado no site www.pbcastro.com.br bem como o 
leiloeiro e sua equipe se colocam desde já, a disposição dos interessados para dirimir qualquer dúvida com relação às 
condições do leilão.  Curitiba, 25 de outubro de 2022. Plínio Barroso de Castro Filho – Leiloeiro Judicial.

P.B. CASTRO
 LEILÕES

Plínio Barroso de Castro Filho
Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular 
– Mat. JUCEPAR 668
Rua Jacarezinho, 1257 – 1o. andar 
CEP 80.810-130 – Curitiba – Paraná
Fone (41) 3029-8555 – Fax (41) 3029-8555 
www.pbcastro.com.br - leiloes@pbcastro.com.br

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA 
VITÓRIA - CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, 

n. º 205 – CEP: 84.600-900 - União da Vitória – Paraná.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 210/2022
O Município de União da Vitória/PR, representado pela Prefeitura Muni-
cipal, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 13/2022, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especiali-
zada para Execução do Término da Obra da Construção do Café Mirante 
no Morro do Cristo no Município de União da Vitória/PR, conforme Proje-
tos, Memorial Descritivo e demais anexos ao presente Edital. CONTRA-
TO DE REPASSE Nº 806159/2014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, 
com abertura no dia 25 de outubro de 2022, às 14h00min, foi declarada 
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

União da Vitória/PR, 25 de outubro de 2022.
MARIA CELESTE DE ASSUNÇÃO MANCE

Presidente da CPL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
DA VITÓRIA - CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, 

n. º 205 – CEP: 84.600-900 - União da Vitória – Paraná.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 209/2022
O Município de União da Vitória/PR, representado 

pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 12/2022, cujo objeto é a Contratação 
de Empresa de Engenharia para Execução do Término da Construção 
do Centro Paradesportivo, situado à Rua Anibal Manfroni, n.º 37, bairro 
Rio D’Areia, com área de 888,07m². CONTRATO DE REPASSE Nº 
869607/2018/ME/CAIXA, com abertura no dia 24 de outubro de 2022, às 
14h00min, foi declarada DESERTA, por não comparecerem interessados 
ao certame.

União da Vitória/PR, 25 de outubro de 2022.
MARIA CELESTE DE ASSUNÇÃO MANCE

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº 18/18 - PROCESSO: 14.059/2018

Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, a Comissão 
Especial de Licitação, por meio de sua Presidente, torna público o resultado do credenciamento 
em epígrafe, cujo objeto é o credenciamento de Instituições Bancárias, autorizadas pelo Banco 
Central, para a prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições 
de Melhoria, Taxas Diversas e demais receitas públicas, através de documentos com código 
de barras emitidos pelo Município. Nesse sentido a comissão decidiu HABILITAR a Instituição 
Financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, por cumprir todos 
os requisitos exigidos no Edital, portanto sua solicitação para credenciamento foi APROVADA. 
Salientamos que o processo encontra-se disponível para vistas e que fi ca aberto o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos no prazo legal e que no fi nal deste abre-se 
o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período. Piraquara, 24 de outubro de 
2022. Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão Especial de Licitações

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15361/2022

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público, que 
fará realizar, às 09h30min do dia 29/11/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo 
menor preço global, na seguinte especifi cação:
Objeto: Contratação de empresa especializada para coleta e transporte de resíduos 
sólidos orgânicos não recicláveis, coleta e transporte de resíduos sépticos de saúde e 
operação, manutenção e monitoramento do Aterro Sanitário Municipal.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra e demais arquivos através do Portal 
da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou 
junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, 
nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de 
esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo 
e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br 

25 de outubro de 2022 – Cristiane Pereira - Presidente CPL


