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Particulares

CONSAMU – CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE 
DO PARANÁ – CNPJ 17.420.047/0001-07

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS E 
FÓRMULAS NUTRICIONAIS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER O SERVIÇO 
DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DE RETAGUARDA ALLAN BRAME 
PINHO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E 
ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES).TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.140.081,00 (um milhão, cento e quarenta mil, e oitenta 
e um reais) ABERTURA: Dia 04/03/2021 – 08h31min.O texto integral do edital e 
informações sobre a licitação poderão ser obtidos no CONSAMU, situado na Rua 
Uruguai, 283, Setor de Compras, Cascavel/PR - Tel: (0xx45) 3036-7117 através 
do e-mail licitacao@consamu.com.br, ou no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Mais informações acesse www.consamu.com.br.
Cascavel/PR, 15 de fevereiro de 2021.
Cristiane Ribeiro                          
Pregoeira

 11397/2021 

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1984/2020

A FUNPAR informa a realização do Pregão Eletrônico nº 1984/2020. OBJETO 
Fornecimento de Material Odontológico (91 item), PROJETO:  Funpar n° 3136 
– HT – SUS 2018/2019, DATA LIMITE ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 
03/03/2021 – HORÁRIO: 09h00min - DATA DO PREGÃO: 03/03/2021 - 
HORÁRIO: 09h30min – O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
licitacoes-e.com.br – Muniz Bento Diniz Filho – Pregoeiro/FUNPAR

 10186/2021 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MAFLOW DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.744.832/0001-48 torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, a Licença 
de Operação para Fabricação de artefatos de borracha não especificados 
anteriormente instalada Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira 1361, bairro Cidade 
Industrial, Curitiba/PR..

 8817/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS BELEM LTDA, CNPJ 
81.900.300/0001-29 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para 
Fabricação de Artigos de Serrallheria, Exceto Esquadrias a ser implantada Rua 
Thomaz Edison, 61, Bairro Prado Velho, CEP 80215-260 - Curitiba - Pr..

 9934/2021 

AVISO DE EDITAL 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna 
público, que em sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 3º piso, 
Centro, Ponta Grossa, Estado do Paraná, estará realizando o seguinte procedimento 
licitatório: 
Procedimento Licitatório nº 001/2021
DATA: 22/03/2021.
HORÁRIO: 13:30 horas
OBJETO: “Alienação de imóvel denominado Jardim Boreal 2, situado no fi nal da 
Rua Adélia dos Santos Scudlarek, s/nº, Bairro Piriquitos, no Município de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, contendo 260 (duzentos e sessenta) lotes, destinado à 
construção civil de unidades habitacionais.”
Tipo: Maior oferta de preço
VALOR: O valor mínimo total deste Procedimento Licitatório é de R$ 3.439.576,40 

 11003/2021 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa Recinorte Ecológica EIRELI, CNPJ 29.982.023/0001-20 torna 
público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para ampliação de sua unidade de 
recebimento, triagem, segregação e acondicionamento de resíduos sólidos não 
perigosos para fins de tratamento in loco e posterior envio para destinação final, 
extrusão e extrusão fi  a ser implantada no Sítio Toca do Grilo, Bairro Gabiroba, 
Município de Siqueira Campos/PR.

 11248/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa Recinorte Ecologica EIRELI, CNPJ 29.982.023/0001-20 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença de Instalação para ampliação de sua unidade 
de recebimento, triagem, segregação e acondicionamento de resíduos sólidos 
não perigosos para fins de tratamento in loco e posterior envio para destinação 
final e extrusão final  a ser implantada no Sítio Toca do Grilo, Bairro Gabiroba, 
Município de Siqueira Campos.

 11249/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
JOSE KAEFER DAMKE torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO a 
ser implantada NO LOTE RURAL N°25-A DO 20° PERÍMETRO, QUATRO 
PONTES/PR.

 11194/2021 

(três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e 
quarenta centavos), para alienação total dos 260 (duzentos e sessenta) lotes. O valor 
mínimo correspondente para cada lote é de R$ 13.229,14 (treze mil, duzentos e 
vinte e nove reais e quatorze centavos).
Processo em trâmite via SEI nº 01375/2021
Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PRO-
LAR - http://www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: 
licitacoes@prolarpmpg.com.br.                     

Ponta Grossa, 12 de fevereiro de 2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretor Presidente – PROLAR

SINDICATO DOS ARMAZÉNS GERAIS NO ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Pelo presente edital, ROSÂNGELA CANISSO, portadora do CPF 
664.352.859-34 associada e em pleno gozo de seus direitos, 
considerando que: 1) A categoria econômica representada pelo 
Sindicato tem importância significativa no meio econômico empresarial 
paranaense e tem interesse em manter o Sindicato ativo e regularizado; 
2) O disposto nos Art. 11 §IIII do Estatuto Social regulamenta a 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária; Convoca todos os 
seus associados em condições de votar, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2021, na sede do Sindicato, Avenida Iguaçu, 2947, salas 
123 e 124, 12º andar, nesta Capital, às 9h em primeira convocação, e 
que também será transmitida por meio de áudio/videoconferência. Não 
havendo "quorum" previsto no Estatuto, às 9h30min, em segunda 
convocação com qualquer número de associados presentes, para 
apreciarem e deliberarem sobre a seguinte "Ordem do Dia": a) 
Ratificação da Junta Governativa do Sindicato eleita em 30/09/2020: 
Presidente - Rosângela Canisso, Secretária - Maria Trindade dos Santos 
e Tesoureira - Maria Aparecida Grande; b) Revogação da Alteração 
Estatutária aprovada em Assembleia no ano de 2014 - extensão de base 
territorial abrangendo o estado de Santa Catarina; c) Ratificação e 
manutenção da entidade sindical conforme registro junto ao Ministério 
da Economia – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho com o 
nome “SINDICATO DOS ARMAZÉNS GERAIS NO ESTADO DO 
PARANÁ”, com base territorial Paraná; d) Alteração Estatutária visando 
o alinhamento com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo – CNC, conforme Resolução CR/CNC Nº 047/2019 
(Contribuição Assistencial) e Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 
034/2019 (Unicidade Sindical); e) Outros assuntos de interesse da 
categoria.  
 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2021. 
 

ROSÂNGELA CANISSO 
CPF 664.352.859-34 

 12136/2021 

EDITAL

Nos termos das disposições estatutárias e demais disposições legais aplicáveis 
à espécie, especialmente no parecer jurídico elaborado pela Assessoria Jurídica 
do MDB do Paraná, sob a orientação do MDB Nacional, fi cam convocados, por 
este Edital, todos os Convencionais com direito a voto à Convenção Municipal 
do Movimento Democrático Brasileiro de Curitiba, para a CONVENÇÃO 
MUNICIPAL, que será realizada no dia 26 de fevereiro de 2021, com início às 
15 horas e encerramento às 22 horas.
 Em razão dos notórios e deletérios efeitos da pandemia da COVID-19, o ato 
convencional será realizado de forma híbrida, ou seja: na modalidade presencial e 
virtual, nos termos adiante especifi cados: 
Os convencionais que optarem pela modalidade virtual votaram das 19 as 22h, 
após seu cadastro devidamente efetivado.
Para aqueles fi liados que puderem comparecer ao ato convencional, a Convenção 
terá lugar no Hotel Aladin, Rua Lourenço Pinto, nº 440, CEP 80.010-160, 
Curitiba/PR, no horário estabelecido no preâmbulo.
Também será possível a realização da votação de forma virtual, pelo intermédio 
da utilização da ferramenta digital denominada TenMeetings, a qual permite que 
os convencionais, mediante prévio e indispensável cadastramento no portal, de 
endereço; https://www.swsm.com.br/assembleia/portal/?id=A676C3AA59, na 
rede mundial de computadores.
Para estar apto a votar de forma virtual o cadastramento deverá ser 
obrigatoriamente realizado no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas 
antes do horário de início da convenção, sendo que após o cadastramento o 
convencional receberá a sua senha pessoal para o exercício do voto.
O cadastramento prévio se justifi ca em razão da necessidade de segregar-
se os convencionais que optem por essa modalidade e impedir que ocorra 
votação em duplicidade.
O mecanismo eletrônico acima especifi cado deverá dispor de ferramenta 
hábil a garantir o sigilo do voto, bem como que cada convencional não possa 
votar em duplicidade, ressalvadas as hipóteses de exercício de direito a voto 
por mais de um título, como por exemplo: parlamentar e delegado, nos 
termos da nota técnica da empresa fornecedora da ferramenta explicitando 
o seu funcionamento, bem como a manutenção do sigilo do voto e de demais 
informações pertinentes, a qual está disposição dos interessados na sede do 
partido. 
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